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„ Az Új Széchenyi Terv keretében megjelent 
„A természettudományos oktatás módszer-
tanának és eszközrendszerének megújítása a 

közoktatásban”című pályázati kiírásban (Öveges Prog-
ram) a Berzsenyi-gimnázium 229.576.179 forint támo-
gatást nyert. A pályázatba tíz soproni és környéki általá-
nos iskola kapcsolódott be. (Nyertes Öveges Program) 4
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ram) a Berzsenyi gimnázium 229.576.179 forint támo
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Dido eddigi legerősebb albumával tér vissza, 
mely a Girl Who Got Away címet kapta. A cím-
adó dal az énekesnő egyik kedvence lett, mely 
az utóbbi néhány évét foglalja össze: a vissza-

vonulást, a családalapítást és a vissza-
térésre készített új album örömét. 

Szőlőkben 
a csőszökPárbeszéd Sopronért

Az egyik közösségi oldal szervezett 
fórumot a várost érintő kérdésekről3

Ötven éve a papréti korcsolyapályán megalakult a Nautilus együttes, mely jótékony, jubileumi 
koncertet adott a hétvégén a Liszt-központban – az egykori és mai rajongók örömére FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS

Nautilus 50
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„ Folytatja nyereményjátékát a soproni vízmű – 
jelentette be Rádonyi László vezérigazgató azon 
a sajtótájékoztatón, amelyen a tavalyi e-szám-

lára regisztrált nyertesek vették át jutalmukat. Idén a 
fődíj 50 ezer forint értékű vízdíjjóváírás. (Folytatódik 
a vízmű játéka) 5

127

Maga a hastánc elnevezés félreértésekre ad lehetőséget: hazájá-
ban, Egyiptomban a kelet táncának nevezik. Botka Gyöngyi, Kovács 

Krisztina és Farkasné Zsófi januárban a Bécsben megrende-
zett Vienna Dance Open táncversenyen első helyezést ért el.

Dido 
a világ 
tetején

8

Óvodások 
a jégen

Nagy népszerűségnek örvend a soproni óvodá(so)k 
körében az ovi-kori program, amelynek keretében 
a jégpályát üzemeltető Soproni Jégkorong Sport-
egyesület a legkisebbeket oktatja korcsolyázásra.

Visszaállítják Sopron-
ban a mezőőri szolgá-
latot: a „csőszöket” a 
város alkalmazza, fel-
adataikat a hegyköz-
séggel egyeztetve tel-
jesítik Balf és János-
telep környékén, 
illetve a Virágvölgy-
ben. Jogukban áll 
igazoltatni az adott 
területen tartózkodó-
kat, intézkedéseikhez 
szükség esetén rend-
őri segítséget 
is kérhetnek.

Gyógyító hastánc
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Újra lesznek mezőőrök a soproni határban

Csőszök a szőlőben
Pluzsik Tamás

Visszaállítják Sop-
ronban a mezőőri 
szolgálatot: a „cső-
szöket” a város alkal-
mazza, feladatai-
kat a hegyközséggel 
egyeztetve teljesí-
tik Balf és Jánostelep 
környékén, illetve 
a Virágvölgyben.

– Fejlődik a város, mégpedig egy 
újabb területen: a gyümölcsö-
sök, a szőlők, egyáltalán a határ 
védelme, szemmel tartása érde-
kében létrehozza, fogalmazhat-
nánk úgy is, hogy visszaállítja 
a mezőőri státuszt – jelentette 
be dr. Simon István alpolgár-
mester a Farkas Lajos hegy-
községi elnökkel tartott közös 
sajtótájékoztatón.

Sopron két mezőőrt fog alkal-
mazni, akiknek jogukban áll 
majd igazoltatni és adott eset-
ben el is számoltathatják az 
adott területen tartózkodókat, 
így kiszűrhetik a rosszban sán-
tikálókat, de ha a helyzet úgy 
hozza, intézkedéseikhez rend-
őri segítséget is kérhetnek. Fel-
adatukat a hegyközséggel egyez-
tetve fogják teljesíteni, Balf és 
Jánostelep környékén, illetve a 
Virágvölgyben.

– Komoly előrelépés a mező-
őri szolgálat visszaállítása, mely-
nek évszázados hagyománya 
van Sopronban. Ezt jól jelzik a 
helységnevek is, gondolok itt 
például a Virágvölgyben lévő 
Csőszház dűlőre és utcára, hisz 
a mezőőrök, vagyis a csőszök a 

hegymesterek felügyelete alatt 
álló, esküt tett hatósági szemé-
lyek voltak, akik fegyverrel is ren-
delkeztek. Gyermekkoromból 
magam is jól emlékszem rájuk, 
mindenkit ismertek, köztiszte-
letben álló, megbecsült emberek 
voltak. Puskaropogásuk nemcsak 

a tolvajokat, de szüret idején a 
seregélyeket is megriasztotta – 
fogalmazott Farkas Lajos, a Fertő 
menti Hegyközség elnöke, akitől 
azt is megtudtuk, hogy a hegy-
község alkalmazásában, a Fertő 
tó térségében eddig is szolgálatot 
teljesített egy mezőőr.

RÖVIDEN
Fiatalkorú 
verekedett

Három 17 éves soproni fi-
atal egyik éjjeli buliból 
indult egy másikba, ami-
kor egy társaságból kiváló 
hasonló korú fiatal előze-
tes szóváltás nélkül meg-
ütötte őket. Az egyik fi-
atal állkapocstörést, két 
társa pedig orrcsonttö-
rést szenvedett. Az elkö-
vetőt a rendőröknek még 
forró nyomon sikerült el-
fogniuk. Ellene súlyos tes-
ti sértés miatt rendeltek 
el nyomozást.

Jön az új jogsi
Új típusú jogosítványo-
kat adnak ki az okmány-
irodák, miután az Európai 
Unióban egységessé vá-
lik a vezetői engedélyek 
kinézete. Az új, többféle 
biztonsági elemmel ellá-
tott, kártya formájú jogo-
sítvány továbbra is ugyan-
úgy helyettesíti a személyi 
igazolványt, mint a régi-
ek, továbbá az új vezetői 
engedélyeket alkalmassá 
tették chip későbbi beépí-
tésére is. Az új okmányt 
azok kapják, akik január 
19. után adták be igény-
lésüket. Ezen kívül az eddi-
gi három- helyett ötéven-
ként kell egészségi vizs-
gálaton megjelenniük a 
45–60 év közötti, 2. alkal-
massági csoportba tarto-
zó autósoknak. (mti)

A határ védelmében: Dr. Simon István alpolgármester és Farkas Lajos hegyközségi elnök 
sajtótájékoztatón jelentette be, hogy visszaállítják a mezőőri szolgálatot FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS

A „Mindennapok és nagypo-
litika – Sopron aranykora az 
országgyűlések évszázadá-
ban” című időszaki kiállítás 
rendhagyó megtekintésére 
nyílik alkalom a Lábasházban 
(Orsolya tér 5.) a Soproni Mú-
zeum szervezésében.
Ki volt Sopron aranykorának 
leghíresebb polgármestere? 
Igaz-e, hogy Sopronban is 
volt koronázás? Országgyű-
lésnek is adott otthont a vá-
rosunk? – ezekre és még szá-
mos más kérdésre is választ 
kaphatnak a látogatók a 
Lábasház családi napján, feb-
ruár 16-án, szombaton 15–17 
óra között. 
Az óvodásokat és kisiskolá-
sokat 3 órától történelmi ját-
szóház várja, ahol múltidéző 
kifestőkkel és memóriakár-
tyákkal játszhatnak, a na-
gyobbak történelmi társas-
játékon mérhetik össze tudá-
sukat. 16 órától a felnőtteket 
dr. Kelemen István történész 
rendhagyó tárlatvezetésre 
invitálja. 
A belépés 6 éves korig ingye-
nes.
A Soproni Múzeum febru-
ár 28-ig meghosszabbítot-
ta a Sopron aranykora az or-
szággyűlések évszázadában 
című kiállítását. A kiállítás lá-
togatható hétfő kivételével 
naponta 10–14 óráig.

Lábasház: 
családi 
látogatás
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Dr. Nagy Bálint 
osztályvezető főorvos

A szülészeti és nőgyó gyá-
sza ti osztály, valamint a 
szakrendelés egyike azon 
részlegeknek, melyek a legna-
gyobb érdeklődésre tarthatnak 
számot mind a szolgáltatást 
igénybe vevők, mind a hozzá-
tartozók részéről. Tudatosan 
szolgáltatást igénybe vevőket 
kell itt írni, hiszen a terhesség, 
vagy ha még szebben akarunk 
fogalmazni, az áldott állapot 
jut talán mindenki eszébe elő-
ször. Márpedig egy kismama 
esetén jó esetben nem mint 
„betegről” beszélünk. Ráadásul 
nemcsak a várandós anyukával 
kell foglalkozni, de az apuka is 
igényli és megérdemli a törő-
dést, a leendő nagyszülők izga-
tottan várnak minden új hírt, 
de talán nincs is olyan család-
tag, aki ne kísérné végig izgal-
makkal, örömökkel egy új élet 
világra jöttét. Mindez nagyon 
komoly szakmai tudást, empá-
tiát, bizalmas, emberi hangne-
met igényel az orvosok, nővé-
rek részéről, ami csak akkor 
működik gördülékenyen, ha 
ebben a kismama és családja 
is partner szeretne lenni. 
A soproni kórház szülészeti 
és nőgyógyá szati osztályán és 
a szakrendelésein dolgozók 
igyekeznek mindent megtenni 
ezen cél elérése érdekében.

Az elmúlt időszakban vi -
lág szerte, így hazánkban is 
komoly változások történtek 
a szülészet és nőgyógyászat 

területén. Valaha elképzel-
hetetlen vizsgálatok, eljárá-
sok, beavatkozások váltak 
rutinszerűvé, de szükség is 
van ezekre, hiszen a gyer-
mekvállalás szempontjai is 
jelentős mértékben átalakul-
tak, és sokszor már a foganta-
tás is nehézségekbe ütközik. 
A kórházban rendelkezésre áll 
szinte minden olyan vizsgá-
lat, melyet meddőség esetén 
el kell végezni, a kiváló együtt-
működéseknek köszönhetően 
pedig az a néhány eljárás sem 
okoz gondot, amelyek nagy 
centrumhoz kötöttek. Ugyan-
csak biztosítottak a társszak-
mák részéről azok a felkészült 
szakemberek (pl. hae ma to ló-
gus, immunológus, en do cri-
no ló gus, belgyógyász, uroló-
gus, radiológus, stb.), akikkel 
bármikor lehetőség nyílik egy 
adott kérdés megvitatására. 
A ter hes gon dozás során lehe-
tőség van a legkorszerűbb vér-
vizsgálati módszerekre, gene-
tikai tesztekre, ultrahang-vizs-
gálatokra. A szigorúan szakmai 
rész mellett nagyszerű lehe-
tőség a „Jöttödre várva” szü-
lésfelkészítő tanfolyam, mely-
nek során öt foglalkozásban 
a szülés mechanizmusával, 
a szülőszobai egység bemu-
tatásával, barátságos körül-
ményeket teremtve, a termé-
szetes szülés irányába terelve 
szeretnénk a kismamákat a 
szülésre felkészíteni.

A szülést követően a roo-
ming-in rendszer keretén 
belül az anyukák újszülöttje-
ikkel egy kórteremben lehet-
nek, segítséggel már az első 
pillanattól kezdve elláthatják 
gyermekeiket.

A másik nagy terület a nő -
gyó  gyá szati betegek ellátása, 
ahol műtétek esetén előtérbe 
helyezzük a hüvelyi megoldá-
sokat. A laparoszko pia (has tük-
rö zés) fejlesztésével, a műtéti 
beavatkozások szélesítésével 
a rövidebb kórházi tartózko-
dást, valamint a mindennapi 
életbe történő minél korábbi 
visszatérést szeretnénk elérni.

„Jöttödre várva”

EGÉSZSÉGÜNKÉRT

Az Erzsébet oktató kórház és a Soproni Téma új 
sorozata a soproni emberek egészségének megóvása, 
a betegségek megelőzése érdekében hétről hétre 
aktuális információkkal, tanácsokkal látja el az 
olvasókat, ezzel is jelezve a kórház nyitottságát, 
szolgáltató feladatát, amely túlmutat a gyógyításon. 

Dr. Molnár Ágnes főigazgató

CIGARETTA CSIKKEK -  KIÉ A FELELŐSSÉG?

* 2011. évi XLI. törvény (a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény módosítása)
** Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 20/2008. (VI. 30.) rendelete a köztisztasággal összefüggő tevékenységről.

A dohányzásellenes törvény értelmében a közintézmények, szórakozóhelyek zárt helységeiben 
tilos a dohányzás. A tulajdonosnak nem kötelező, de lehetősége van a bejárattól számított 5 m-es 
távolságban kijelölni egy dohányzóhelyet és kitenni egy csikkgyűjtőt. Ennek hiányában a csikkek 
a földre kerülnek és szennyezik környezetünket, városunkat.

A helyi önkormányzat köztisztasági rendelete értelmében, az ingatlan tulajdonosa, bérlője köteles 
az ingatlan előtti járda és az úttestig tartó füves terület tisztán tartásáról gondoskodni. 

A Hermann Alice Óvoda
9400 Sopron, István bíró u. 1/a,

 felvételt hirdet

1 fő karbantartó részére.
Jelentkezni postai vagy elektronikus úton lehet a

fenti címen, ill. az aliz.ovoda@igsz.hu címen.
Érdeklődni:

Nádasné Erdei Andrea óvodavezetőnél 99/311-197

RÖVIDEN
Dr. Kádár Annamária előadása

Február 19-én a népszerű Nyitott Akadémia sorozat keretében 
a Mesepszichológia című bestseller szerzőjével, dr. Kádár An-
namáriával találkozhat a közönség. Soproni előadásának címe: 
A nehézségek legyőzése a mese erejével. A helyszínen felállított 
standon megvásárolható lesz a Mesepszichológia című könyv 
is, melyet a szerző kérésre szívesen dedikál. 

Horváth Ferenc

Sopron, a soproni 
emberek féltése, 
közbiztonsága volt 
annak a beszélgetés-
nek a témája, amely-
nek résztvevőit az 
egyik közösségi olda-
lon szervezték meg. 
A vasárnapi fóru-
mon nagyjából két-
százan vettek részt. 

A GYIK Rendezvényház adott 
otthont annak a civil kezdemé-
nyezésnek, amelynek résztve-
vői kérdésekkel bombázták a 
válaszadókat: dr. Dobos József 
jegyzőt, Hatos Istvánt, a rend-
őrkapitányság közrendvédelmi 
osztályvezetőjét, a rendőrkapi-
tány helyettesét és Vig József 
Attilát, a soproni polgárőrség 
vezetőjét. A párbeszéd konst-
ruktív volt és számos félreértést 
tisztázott, ugyanakkor kiderült, 
milyen problémák aggasztják a 
résztvevőket. Így került szóba 
elsőként a Lackner utcában 
fel-feltűnő prostitúció, illetve, 
hogy miért nincs türelmi zóna 
a városban. Mint kiderült, nem 
is lesz, mert ezt nem indokolja 
nagyságrendje és kiterjedtsége, 
ugyanakkor egy ilyen zóna kije-
lölése (ha lenne megfelelő hely) 
vonzaná a más típusú bűnelkö-
vetőket is. Egy édesanya arról 
panaszkodott, hogy a Deák téren 
iskolás gyerekeket zaklatnak 
nagyobb gyerekek, illetve, hogy a 
téren gyakran hangoskodnak és 
szemetelnek az egyetemisták is. 

E „bevezető” kérdések után 
következtek a nagyobb falatok. 
Nevezetesen a város lélekszámá-
nak gyarapodása, a helyi bűnö-
zés alakulása, a lakosság romló 
közérzete. Ismét elhangzott, 
igaz-e, hogy az önkormányzati 
bérlakásokba szervezetten roma 
családokat költöztettek. A válasz 

ismét határozott nem volt. Dr. 
Dobos József azonban kifejtette, 
Magyarországon szabad a költö-
zés lehetősége, így tehát nem 
lehet megakadályozni, hogy az 
ország más vidékeiről valaki 
Sopronba költözzön, ha pél-
dául lakást vásárol, vagy bérleti 
szerződést köt. Ennél a pontnál 
került szóba a szociális bérlaká-
sok ügye. Volt, aki feltételezte, 
hogy a nem soproniak kerülhet-
nek előnybe, de erre, mint meg-
tudtuk, nincs lehetőség, mert 
csak helyiek pályázhatnak ilyen 
bérlakásra. Erre néhány részt-
vevő reakciója az volt, könnyen 
lehet (akár szabálytalanul is) 
bejelentett lakcímhez jutni. 
Akadt, aki felvetette, korlátozni 
kellene az egy lakásban élők 
számát, az adott négyzetmé-
ter arányában. Kiderült, a szo-
ciális bérlakások kezelőjének, 

a holdingnak van lehetősége 
ellenőrizni, hogy kik és hányan 
élnek jogosultan ezekben a laká-
sokban, a magánszférában ez 
azonban nem megoldható. 

Hatos József elmondta, a Sop-
roni Rendőrkapitányság tapasz-
talata szerint az emberek közér-
zetét leginkább a vagyon elleni 
bűncselekmények rombolják. 
Ebben a kategóriában azonban 
kimagasló a felderítési muta-
tójuk. Sopronban a bűnelköve-
tők döntő többsége úgynevezett 
utazó bűnöző. Kiszűrésükre és 
általában a közbiztonság javí-
tása érdekében a frekventált 
területeken több a gyalogos 
járőr az utcán, a rendőrség fej-
leszti technikáját (új gépko-
csik, a térfigyelő rendszer bőví-
tése), és szorosan együttműkö-
dik a polgárőrökkel. Vig József 
Attila arra kérte a résztvevőket 

és a soproniakat, hogy többen 
legyenek tagjai az országosan 
is példaértékűen dolgozó szer-
vezetnek, mert így hatékonyabb 
lehetne munkájuk. 

Kérdésre válaszolva elhang-
zott: a város lakossága az elmúlt 
években 10–15 százalékkal nőtt 
(most 65 ezer körül mozog). 
Hatos István reményét fejezte 
ki – egy javaslattal összhang-
ban –, hogy ennek arányában 
nőhet a rendőrség létszáma is, 
ahol jelenleg minden álláshely 
betöltött. A fórumon – többek 
között – szó esett még a drog-
megelőzésről, Sopron tisztasá-
gáról, a szociális segélyezésről 
és arról is, hogy adott esetben 
a városnak szigorúbb rendele-
tekkel kellene védeni polgárait. 
A résztvevők megállapodtak, 
hogy – amennyiben indokoltnak 
érzik – folytatják a beszélgetést.

Várost érintő kérdések és válaszok a civil fórumon

Párbeszéd Sopronért

Civil kezdeményezésre: A GYIK Rendezvényházban tartott fórum résztvevői kérdések-
kel bombázták a válaszadókat: dr. Dobos József jegyzőt, Hatos Istvánt, a rendőrkapitány 
helyettesét és Vig József Attilát, a soproni polgárőrség vezetőjét FOTÓ: TÓTH ZSOMBOR 
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RÖVIDEN

Filmajánló 
Szép remények 
Great Expectations
magyarországi bemutató: 
február 14. (12)
Pip, az árva fiú az életnek 
csak a sötét oldalát látja, 
egészen addig, amíg össze 
nem hozza a sors a gaz-
dag és különc Havisham 
kisasszonnyal és annak 
fogadott lányával, a szép 
és gőgös Estellával. Pipet 
elbűvöli Estella szépsé-
ge, és megfogadja, ha 
felnő, gazdag és művelt 
lesz, mint rajongott bál-
ványa. Csakhogy az álmo-

dozás véget ér, amikor Es-
tella megkezdi iskolai ta-
nulmányait. Pip visszatér 
régi otthonába, de szíve 
ott marad Estellánál... Di-
ckens regénye nyomán. 

Zeneimádók 
figyelmébe

Emil.Rulez: Gyere át!
Nagyon várt lemez egy 
emblematikus visszaté-
rőtől, a 7 esztendő után 
reaktiválódott hobbize-
nekartól. Hegyi György 
és Hajós András saját 
bevallása szerint „eklek-
tikus izé” jött ki a keze-
ik közül. Ezt a bringás su-
hanást ábrázolja a borító 
is: a hang-tér-kép pedig 
magával ragadó. A negye-
dik, immáron nagykiadó 
(Universal) által jegyzett 
albumon a 2005-ben duó-
vá olvadt csapat a közön-
ségnek nem akar minden-
áron megfelelni. Egysze-
rűen Emil elérkezettnek 
látta az időt, és visszaállt 
a játékba.

Rendhagyó 
múzeumi óra 

Február végéig előzetes 
bejelentkezés után min-
den hétköznap rendha-
gyó múzeumi tanórá-
ra várja a soproni diákok 
jelentkezését a Soproni 
Múzeum. A „Mindenna-
pok és nagypolitika – Sop-
ron aranykora az ország-
gyűlések évszázadában” 
című időszaki kiállítás ke-
retében a tanulók játéko-
san ismerkedhetnek meg 
Sopron aranykorával a 
Lábasházban. Előzetes be-
jelentkezés: Kuslics Katalin 
(99) 311–327

A hét mottója:

„A jövőnek sok neve 
van: a gyenge úgy 
hívja, elérhetetlen, 

a gyáva úgy, 
ismeretlen, a bátor 

lehetőségnek 
nevezi.”
Victor Hugo 

(francia költő, regény- 
és drámaíró)

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

Történetek egy családi albumból

Történetek egy családi albumból – Magyar zsidók XX. századi em-
lékei – címmel  az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egész-
ségügyi Szakközépiskolába érkezett a Centropa Magyarország 
Non Profit Kft. által létrehozott vándorkiállítás, mely nyolc téma 
köré rendezve, archív képek és személyes interjúk felhasználásá-
val mutat be a múlt század zsidóságára jellemző életképeket. Ma-
gával ragadó történeteket láthatnak az érdeklődők gyermekkor-
ról, iskolás évekről, szerelemről, házasságról, gyermekvállalásról és 
arról, kinek hogyan sikerült túlélnie a holokauszt borzalmait, mi-
ként tudta újrakezdeni az életét. A kiállítást gyerekek – általános 
és középiskolások – mutatták be gyerekeknek. FOTÓ: TÓTH ZSOMBOR

Megyei nyelvi verseny 
A Handler Nándor Szakképző Iskola nyelvi munkaközössége an-
gol és német nyelvi versenyt szervezett a megye 9–10. évfolya-
mos szakközépiskolásainak, két kategóriában: I. kategória: heti 
2–3 órában nyelvet tanulók, II. kategória: heti több mint 3 órában 
tanulók. A decemberi írásbeli fordulók után kategóriánként a leg-
jobb 10 tanuló kapott meghívást a Handlerben rendezett szóbeli 
fordulóra. Mindkét nyelv mindkét kategóriájában az első három 
helyezett között szerepelnek diákok a Handlerból, az Eötvösből, 
a Vasvillából, a vendéglátóból, a Rothból és a Fáyból.

Madarász Réka

Az Új Széchenyi Terv kere-
tében megjelent „A ter mé-
szet    tu  dományos oktatás 
módszertanának és eszköz-
rendszerének megújítása a 
közoktatásban”című pályázati 
kiírásban (Öveges Program) a 
Berzsenyi Dániel Evangélikus 
Gimnázium és partneriskolái 
229.576.179 forint támogatást 
nyertek.

A pályázati kiírás célja az érin-
tett oktatási intézményekben a 
korszerű és magas szintű ter-
mészettudományos szemlél-
tetés hálózatos rendszerének 
kialakítása költséghatékony 
módon. A részcélok közé tar-
tozik egy modern technológiá-
val felszerelt, a korszerű peda-
gógiai szemléltetés igényeinek 
megfelelő fizika/kémia/bio-
lógia/földrajz szaktantárgyak 

oktatását segítő iskolai labora-
tórium kialakítása, amely több 
intézmény tanulóit és szakta-
nárait képes fogadni. A projekt 
biztosítja az anyagi feltételeket 
a speciális szaktudást garantáló 
képzések lebonyolításához, a 
szakemberek alkalmazásához, 
valamint a tanórákhoz.

– A pályázat egyik célja, hogy 
gyakorlatorientált módszerek-
kel, rendszeres kísérleteztetés-
sel közelebb hozzuk a termé-
szettudományos tantárgyak 
anyagát a diákokhoz. Célunk az 
is, hogy a Líceum hagyományait 
kihasználva a lehető legszoro-
sabb kapcsolatot teremtsünk 
a humán és a reál műveltség 
között – mondja Horváth Lucia, 
a projekt módszertani-szakmai 
részének felelőse. – Szakmai fel-
adataink meghatározó része az 
érettségi vizsgákra, különö-
sen az emelt szintű vizsgákra 

történő eredményes felkészítés, 
melynek gyakorlati követelmé-
nyeit a következő tanévtől az 
új laboratóriumban már ideális 
körülmények között sajátíthat-
ják el tanulóink. 

Ez különösen azért fontos, 
mert például az orvosi egye-
temre való jelentkezéshez 
mindkét felvételi tárgyból 
emelt szintű érettségi vizsgát 
kell tenniük a tanulóknak, de a 
többi természettudományos, 
műszaki irányultságú egye-
temre is szükséges legalább az 
egyik tárgyból érettségizni. 

A pályázatba tíz soproni, 
illetve Sopron környéki álta-
lános iskola kapcsolódott be, 
tanulócsoportjaik évente 30 
órát töltenek majd saját tanára-
ikkal a laboratóriumban a most 
alakuló munkacsoportok által 
összeállított programok szerinti 
gyakorlatokon.

Madarász Réka

A soproni Széchenyi 
István Gimnázium 
11. a osztályos tanu-
lói – huszonkét ország 
száznegyvenhat csa-
patát megelőzve – 
nemrégiben megnyer-
ték a Google Lunar X 
Prize és a Lego diá-
koknak meghirdetett 
nemzetközi versenyét. 

Harmadik alkalommal ren-
dezte meg tavaly a Google és 
a Lego a Google Lunar X-Prize 
Lego Mindstorms Challenge 
(Moonbots 2012) világversenyt 
18 éven aluli diákok számára. 

A megmérettetésre 5 kon-
tinens 22 országának 147 csa-
pata jelentkezett, köztük a szé-
chenyis HungaroBots tagjai: 
Bodnár László, Németh Áron, 
Sléber Botond, Soós Bálint, 
Wesely Norbert és a csapatka-
pitányuk, Deák Márton, az Eöt-
vös Loránd Tudományegyetem 
hallgatója.

– Lang Ágota tanárnő fedezett 
fel minket, az évek óta népszerű 
robotika szakkör új generáció-

jának tagjaiként – meséli Soós 
Bálint. – A Moon bots-ver se nyen 
elért győzelmünk az eddigi leg-
nagyobb eredmény. Az első for-
dulóban ismeretterjesztő vi de-
ó es szét kellett készítenünk a 
Holdon hagyott berendezések 
várható jövőjéről, ami annyira 
látványosra sikerült, hogy a leg-

nézettebb videónak számított a 
verseny történetében.

– Ez alapján kerültünk be a 
második fordulóba, vagyis a 
döntőbe, a legjobb harminc 
közé – folytatja Sléber Botond. 
– A csapatoknak egy számító-
gép-vezérelt, komplex le go ro-
bot megépítése volt a feladatuk, 

amelynek egy élethű Hold-fel-
szín terepasztalon kellett manő-
vereznie és feladatokat végre-
hajtania minden külső beavat-
kozás nélkül. A nemzetközi 
zsűri mindezt online-közvetítés 
során követte nyomon. 

A HungaroBots csapata nyerte 
el a fődíjat, ami egy 4 napos 

Hawaii-i utazás, valamint jár-
tak több NASA-intézményben is.

– Négyhónapnyi kemény 
munkával készültünk a ver-
senyre – mondja Wesely Nor-
bert. – A győzelem azért is jelent 
sokat számunkra, mert európa-
iként és főként magyarként elő-
ször nyertük meg a versenyt. 

Holdjáró robottal nyerték meg a széchenyis diákok a versenyt

Világelső robotika csapat

Dr. Molnár Katalin
egyetemi docens, szakfelelős

2013 januárjában második 
alkalommal tettek tanúbi-
zonyságot mes ter ta nár sza kos 
hallgatóink a játék- és szabad-
idő-szervezés elméleti és gya-
korlati tudnivalóiról, fontossá-
gáról a személyiségfejlesztésben. 
Az utóbbi évek pedagógiai vív-
mányának vélem, hogy a játék 
fontosságát, fejlesztő jellegét 
felismerve egyre népszerűbbé, 
szak ma ib bá vált az a szemlélet, 
miszerint a tanulási készenléti 

állapot a gyermek, fiatal, család 
szabadidős szükségletei, lehető-
ségei minőségének függvénye. 
Közérthetőbben fogalmazva a 
tanulási helyzetekre, az egész éle-
ten át tartó tanulásra a szabadidő 
hasznos, ismeretbővítő és nem 
utolsó sorban mentális egész-
séget növelő tevékenységein 
keresztül képes az ember. Nap-
jainkban sokszor hallani: nincs 
tanulási motivációja a gyerme-
keknek, fiataloknak. Mi a teendő? 
Játszani, játszani hagyni és olyan 
szabadidős tevékenységeket 
ajánlani, melyben a gyermek, 

fiatal érdeklődése kinyílhat. Fel-
fedezheti a tanulás örömét, az 
ismeretszerzés útjának érde-
kességét, a tudás használatának 
élményét. A játék- és szabad-
idő-szervező mestertanár szak-
tudásával, szakterületébe vetett 
hitével képes a szabadidőt úgy 
szervezni, hogy abban az isme-
retszerzés olyan használható 
tudást eredményezzen, melyet 
a diákok/családok direkt tanu-
lási helyzetekben is hasznosítani 
tudnak. Megérezhessék, hogy a 
tanulás nem csak iskolai keretek 
között, intézményben lehetséges. 

B E N E D E K  B L O G
Hagyjuk játszani a gyereket!

Nyertes Öveges Program

A világelső HungaroBots tagjai: Németh Áron, Sléber Botond, Deák Márton, Soós Bálint, Bodnár László és Wesely Norbert

n a g y  t a p a s z t a l a t t a l

ŐSZINTE PILLANATOK • KÜLÖNLEGES KÉPEK • ELÉRHETŐ ÁRON
FOTÓKÖNYV KÉSZÍTÉSE!

Kreatív esküvői fotózás 

Pluzsik Tamás • telefon: 30/9723–640
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Városi hírek

Milyen is ez a város? Mit és hogyan 
változott az elmúlt években, évtize-
dekben? Élnek-e még a polgári ha-
gyományok, vagy értékeink feloldódtak a nagy jövés-
menésben? Vannak-e még olyanok, akik (J. F. Kennedy 
után szabadon) azt kérdezik, hogy mit tehetnek Sopro-
nért, s nem azt, hogy Sopron mit tesz értük? Városunk 
abban a kivételes helyzetben van, hogy évszázadokra 
visszanyúló épített környezete jórészt megmaradt, s a 
hosszú generációkra visszavezethető szellemi értékei is 
egymásra rakódtak. Ezt az anyagi és szellemi értékren-
det ugyan megtörte a rendszerváltás előtti négy évti-
zed, de ki- és eltörölni nem tudta. A visszakapott szabad-
ság azonban újabb kihívások elé állította és állítja a vá-
rost. A viszonylag zárt közösség hirtelen felduzzadt, új és 
más értékek, magatartásformák, kultúrák érkeztek. Kí-
vánatosak és nem kívánatosak, függetlenül attól, hogy 

ki honnan jött, és miért 
éppen Sopronban keresi 
boldogulását. Mint min-
den viszonylagos gyors 
változás, a város meg-
növekedett lélekszáma 
is új helyzetet teremtett, 
amit nem mindig tudunk 
kezelni. Ezért aztán, ha 
valami negatív történik, 
hajlamosak vagyunk az 

„idegenekre”, a betelepülőkre, az átutazókra fogni. Gyak-
ran persze nem is alaptalanul, de túlzás lenne azt állítani, 
hogy minden rossz tőlük ered. Eleink többek között azt 
hagyományozták ránk, hogy Sopron mindig befogadó 
város volt. Befogadta a jó szándékú idegeneket, a me-
nekülteket, a segítségre várókat. Ebből aztán szép pol-
gári hagyomány nemesedett, amely napjainkban próba-
tételre vár. Próbatételre (ismét), mert nehéz eldönteni, 
hogy ki az, aki azért érkezik Sopronba, mert itt (és per-
sze a szomszédos Ausztriában) keres tisztességes mun-
kát és megélhetést, és ki az, aki ennek a „nyugati gaz-
dagságnak” csak vámszedője, haszonélvezője akar lenni. 
Ki az, aki elfogadja a mindenkire vonatkozó törvénye-
ket, a helyi rendeleteket és a soproni értékrendet? Hogy 
akad olyan soproni is, aki minderre nemet mond? Per-
sze, hogy van ilyen közöttünk is. Többségében például 
mi szemetelünk, mi nem szedjük össze a kutyapiszkot 
belvárosban és a parkokban. Van tehát miért magunk-
ba nézni. A soproniság, a soproni szellemiség mégis lé-
tezik, ebben a gyorsan változó, néha kaotikusnak tűnő 
világban is. Sokan vannak, akik nemcsak kérnek, de tesz-
nek is Sopronért. Tisztességes munkával, figyelemfelhí-
vással, a közjóért való aggódással, ötletekkel, javaslatok-
kal. Erre volt jó példa a minapi civil fórum is.

„A soproniság, a 
soproni szellemi-
ség mégis léte-
zik, ebben a gyor-
san változó, néha 
kaotikusnak tűnő 
világban is.”

Horváth Ferenc jegyzete
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Soproni polgár

Horváth Ferenc

Folytatja nyeremény-
játékát a soproni 
vízmű – jelentette be 
Rádonyi László vezér-
igazgató azon a sajtó-
tájékoztatón, amelyen 
az elmúlt évi szeren-
csés nyertesek vet-
ték át jutalmukat. 

A soproni vízmű az elmúlt 
évben nyereményjátékot indí-
tott az e-számla népszerűsí-
tése érdekében. (Az e-számla 
elektronikus úton kibocsátott, 
a hagyományos papír alapú 
számlával egyenértékű, hite-
les dokumentum.) A cég hon-
lapján 515 fogyasztó regiszt-

rált. A főnyereményeket Tóth 
Gáborné (netbook), Horváth 
József (fényképezőgép) és Füzi 
Zsanett (okostelefon), illetve 
képviselőjük vette át. Rajtuk 
kívül 50 regisztrálót egy 16 
GB-os pendrive-val ajándéko-
zott meg a cég.

Rádonyi László elmondta, a 
játék 2013-ban is folytatódik, 
amelyet már meghirdettek. 
Regisztrálni és bővebb infor-
mációhoz jutni honlapjukon – 
www.sopronivizmu.hu – lehet. 
A nyereményjátékban magán-
személyek (lakossági fogyasz-
tók) vehetnek részt. A sorso-
lásra 2014 januárjában kerül 
sor. A fődíj 50 ezer forint értékű 
vízdíjjóváírás. A második helye-
zett 30, a harmadik pedig 20 
ezer forinttal fizethet kevesebb 
vízdíjat.

Folytatódik 
a vízmű játéka

Kérjük adója 1%-val támogassa a
Szép Erdészkollégium Alapítványt, 

amelynek célja a 
Roth Gyula Gyakorló Szakközépiskola 
kollégiumi körülményeinek javítása, 

az otthonos környezet kialakítása, valamint 
a folyamatos fejlesztés, felújítás.

Adószám: 18075247-2-08

Pluzsik Tamás

Ötven éve a papréti korcsolya-
pályán kezdődött: az egykori 
széchenyista diákok megalakí-
tották a Nautilus együttest. 1964-
ben már megnyerték az Amatőr 
Zenekarok Országos Fesztiválját, 
ezzel hírük átlépte a városhatárt. 
Érettségi, katonaság, egyetem, 
szétváltak az útjaik, hogy majd 
a 80-as évek közepén még egy-
szer – gondolták akkor – össze-
jöjjenek. Az egyszeri fellépést 
követte még egy, és nem volt 
megállás. A közönség, az egy-
kori rajongók továbbra is sze-
rették őket, készült egy CD is, 
majd jött a fergeteges harmin-
cadik születésnap a Lisztben. 
Azóta, szinte hihetetlen, ismét 
eltelt két évtized, az egykori kis-
diákokból nagypapák lettek, a 

szőkésbarna fürtök néhol meg-
ritkultak, őszbe csavarodtak, de a 
zene és természetesen a közön-
ség, az maradt a régi. Még torta 
is került a színpadra, ahogy egy 
születésnapon ez illik… Giczy 
Árpád, Imrik László, Holper 
Kornél, Kalmár Miklós, Lukács 
Csaba, Mayer Zsuzsa, Pál József, 
valamint a két vendég, Baranyai 
Konrád „Kondi” és Szabó Bence – 
köszönjük, szép este volt!

Nautilus 50

FELAJÁNLOTTÁK A BEVÉTELT 
A Nautilus együttes fellépti díj 
nélkül vállalta a jubileumi kon-
certet azzal, hogy a több mint 
hétszázezer forint bevételt a 
Pro Kultúra az „Add elő magad!” 
című, a soproni fiatalok tehet-
ségkutató fesztiváljának meg-
rendezésére fordítja. KÖZLEMÉNY

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata az épített 
környezet alakításáról és védelméről szóló 

1997. évi LXXVIII. törvény értelmében kidolgoztatta
SOPRON, ÉSZAKNYUGATI VÁROSRÉSZ 

SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL ÉS HELYI ÉPÍTÉSI 
SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ 24/2011. (VII. 7.)

önkormányzati rendelet módosításának tervezetét 
a volt laktanya területére vonatkozóan. 

A törvény 9. § (6) bekezdése értelmében a 
véleményezési anyagot

2013. február 12-től – 2013. március 15-ig
Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal 

aulájában (9400, Fő tér 1. sz. alatt) 

KÖZZÉTESZEM.
A közzététel ideje alatt minden érintett észrevételt tehet a  
Hivatal Városépítészeti csoportjánál a kifüggesztett  
anyagokkal kapcsolatban. A dokumentáció Sopron város 
honlapján (www.sopron.hu) is megtekinthető.

Sopron, 2013. február 11.
Tisztelettel:
Dr. Fodor Tamás
polgármester

58338-25/2013.

KÖZLEMÉNY

Az idei kemény tél, a 
sok csapadék igencsak 
megkezdte az utak 
burkolatát: a hó alól itt 
is, ott is újabb kátyúk 
bukkannak elő. Hideg-
aszfaltos technológiá-
val már megkezdték a 
javítást, előbb a fő köz-
lekedési és tömegköz-
lekedési útvonalakon.

A mostani tél az átlagosnál 
nagyobb kárt okozott az utak 
állapotában. Sopron városa 
190 kilométer aszfaltos és több 
mint 400 kilométer földút 
fenntartásáról gondoskodik; a 
holding már elkezdte a kátyúk 
felmérését. 

A lyukakat jelenleg hideg-
aszfaltos technológiával javít-
ják, ez csak ideiglenes meg-
oldást jelent, és elsősorban a 
balesetveszély elhárítása a cél. 
Kiemelten figyelik a fő közle-
kedési, valamint tömegközleke-
dési útvonalakat, ezt követően 
a holdinggal egyeztetett ütem-
terv szerint kerül sor a többi 
utca kátyúzására.

Az utak, járdák aszfaltjának 
kopórétegére a szavatosság – 
nem garancia – öt év. A soproni 
utak legtöbbje ennél jóval 
régebben kapott új burkolatot. 

A kátyúk kialakulását megaka-
dályozni nagyon nehéz, több-
ségében a közműépítések, -javí-
tások környékén kezd tönkre-
menni a burkolat, illesztési 
gondok vagy az aszfalt termé-
szetes zsugorodása miatt – a 
hideg és a hó pedig csak „ráse-
gít”. A me leg asz fal tos útfelújítás 

az aszfaltkeverő telepek beindí-
tását követően – általában ápri-
lis közepén – kezdődhet.

Az útfenntartással és -felújí-
tással kapcsolatos pénzügyi 
fedezetet az önkormány bizto-
sítja a holding részére. Az útüze-
meltetés természetesen nem-
csak kátyúzást jelent, ebből az 

összegből finanszírozzák a köz-
úti jelzőtáblák cseréjét, pótlását, 
kihelyezését, a forgalomirányító 
berendezések üzemeltetését, a 
burkolati jelek felfestését is. 
Ezen túlmenően a teljes rekonst-
rukcióra szoruló utak költség-
fedezetét a fejlesztési feladatok 
terhére biztosítják.

Most hidegaszfaltos technológiával javítják a burkolatot

Szaporodó kátyúk

Cél a balesetveszély elhárítása: A Széchenyi téri autókat nem kímélő kátyút is hidegasz-
faltos technikával javították ki FOTÓ: TÓTH ZSOMBOR 

Nyeremények: A netbookot Tóth Gáborné fia, Vencel, 
a fényképezőgépet Horváth József, az okostelefont pedig 
Füzi Zsanett élettársa, Szalay Imre vette át FOTÓ: TÓTH ZSOMBOR



2013. február 13.6
Az oldalt összeállította: ÉDER ANDREA  www.sopronitema.hu

Zöld Sopron

Vannak, akik télen sem válnak meg kerékpár-
juktól, találkozunk bringásokkal hóban, jég-
bordákon, sőt, a hóbuckák közé szorított jár-
dán is. Idegesek az autósok, ha meglátják 
őket, mert veszélyt sejtenek a helyzetben, 
a gyalogosok pedig alig férnek el a járdán. 

Az biztos, hogy a kerékpárnak 
nem tesz jót a latyak, a só és 
az extrém hideg. A téli közle-
kedésre olcsóbb kerékpárt kell 
választani, ami miatt nem szo-
morkodunk, ha csak pár szezont 
bír ki. Gyakran kell ellenőrizni a 
fékek és a gumik állapotát. Vilá-
gítás nélkül napközben sem 
szabad elindulni, még mindig 

nagyon hamar sötétedik, de egy 
alászálló köd is láthatatlanná 
teszi a lámpa nélküli közlekedőt. 
A fagyos időben a világításhoz 
használt elem vagy akkumulá-
tor hamarabb lemerülhet, ezzel 
is számolni kell. Sárhányó nél-
kül egy utcahosszra sem érde-
mes vállalkozni, ezt az öltözé-
künk bánhatja.

Az öltözék. A körülmények-
nek megfelelő ruházat febru-
árban a technikai alá öl tö ze tet 
és a szél- és csapadékálló felső-
ruhát jelenti. Ugyanígy a sapka, 
kesztyű, cipő. A lélegző ruhákon 
nem szabad spórolni, hiszen 
ezek biztosítják, hogy a kerék-
páros komfortosan érezhesse 
magát: a teste megfelelően 
védett legyen, és könnyedén 
tudjon a ruhákban mozogni. 
Nem lehet eléggé hangsúlyozni 
a láthatóság fontosságát. Fény-
visszaverő csíkot mindenhova!

A közlekedési szabályok betar-
tását ilyenkor még szigorúbban 
kell értelmezni. 

Andrássy Péter

A TAEG Tanulmányi Erdőgaz-
daság Zrt. a soproni parkerdő 
és létesítményei kezelőjeként 
három új, képes tájékoztatót 
készített, melyben bemutatja a 
Ciklámen és a Várisi-tanösvényt, 
valamint a Károly-kilátót.

Ciklámen Tanösvény: 
A Lö vér Szállótól induló és Sop-
ron  bán fal vá ig vezető, a Soproni 
Tájvédelmi Körzetben kijelölt 
8600 méter hosszú tanösvény 
érinti Európa egyik legmaga-
sabb sáncrendszerével körülvett 
kora vaskori földvárat, a Vár-
hely-kilátót, és gazdag élővilág 

megismerését kínálja. Jelölése a 
turistatérképen piros C betű, a 
terepen stilizált ciklámen.

Várisi sétaút-tanösvény: 
A TAEG és az önkormányzat 
által 2011–2012-ben kialakított 
– ugyancsak a Lövér Szállótól 
induló – az Ojtozi sétányhoz 
csatlakozó háromezer-három-
száz méter hosszan kiépített, 
csak gyalogosan bejárható tan-
ösvény, néhány szakaszon közös 
nyomvonalon vezet az ország-
ban elsőként létrehozott erdei 
tornapályával, és bemutatja az 
itt folyó erdőgazdálkodás jel-
lemzőit is. A sétaút jelölése a 
stilizált Tűztorony. 

A Károly-magaslat kilátó és 
természetismereti ház lepo-
rellótérképe az uszodától és a 
Lövér Szállótól a kijelölt parko-
lóig vezető közutat, valamint a 
gyalogos útvonalakat emeli ki. 
A magyar és német nyelvű leírás 
áttekintést ad a kilátó történe-
téről, az épületekben kialakított 
állandó múzeumi kiállításokról, 
és felhívja a figyelmet az épüle-
tek körüli növénybemutatóra, az 
információs táblákra. Különösen 
a gyermekekre hangolva egy kép 
mutatja be a decemberben fel-
avatott kiállítást, amely a hegyvi-
dék legjellegzetesebb növényei-
nek, állatainak gyűjteménye.

Madarász Réka

Az étrend-kiegészítők piaca 
egyre szélesebb, sokkal egész-
ségesebb azonban, ha télen is 
friss zöldségeket, gyümölcsö-
ket fogyasztunk, és csak akkor 
pótoljuk a hiányzó vitaminokat, 
ha az tényleg szükséges. A téli 
hónapokban jóval kisebb ugyan 
a választék, de egy kis odafigye-
léssel olyan étrendet állítha-
tunk össze, amellyel természe-
tes módon juttathatjuk szerve-
zetükbe a szükséges anyagokat.

Az alma az A-, B,- és C-vitami-
nokon kívül foszfort, káliumot, 

kalciumot, magnéziumot és 
vasat tartalmaz. Vér-, máj- és 
vesetisztító hatású. Magas pek-
tintartalma következtében elő-
segíti a bélnyálkahártya egész-
séges működését, és csökkenti a 
vérzsírt. A cékla gazdag folsav-
ban, C-, B1-, B2-, B6-vi ta mi nok-
ban, béta-karotinban. Serkenti 
a vérképzést, növeli az ellen-
álló-képességet, támogatja a 
nyirokrendszer működését. Jó 
hatással van az emésztőrend-
szerre, normalizálja a vérnyo-
mást, méregtelenítő hatású. 
A feketeretek táplálkozási érté-
két főként C-vitamin-, foszfor-, 

kalcium- és vastartalma adja, 
emellett fehérjét, szénhidrátot 
és növényi savakat is tartalmaz. 
Lúgossága folytán segít az egész-
ségtelen anyagcseretermékek 
eltávolításában, magas kálium-
tartalma miatt vízhajtó hatású.

A sütőtök gazdag béta-karo-
tinban, amely a szervezetünk-
ben A-vitaminná alakul. Tartal-
maz még C- és E-vitaminokat. 
Erősíti az immunrendszert, 
rákmegelőző hatású. Serkenti 
a bélmozgást, támogatja a máj 
méregtelenítését és regenerá-
lódását, allergia és bőrpanaszok 
ellen is javallott.

Nagy Zsolt

Sorozatunkban a városunk-
ban és közvetlen közelében 
élő növények és állatok megis-
meréséhez, védelméhez szeret-
nénk hozzájárulni. 

A közönséges tiszafa vagy 
ti sza fe nyő Magyarországon is, 
a Bükkben – Ómassa, Lillafü-
red – és a Bakonyban – Szentgál, 
Bakonybél területén – őshonos, 
védett, örökzöld növény, mely 
többnyire kétlaki. Lassan növő, 
közepes termetű, egyik leghosz-
szabb életű fafajunk, nem rit-
kák az 500 éves példányai sem. 
Közepes hőigényű, árnyéktűrő. 
Szoliterként vagy sövényként 
is ültethető, de vannak talajta-
karó változatai is, a nyesést jól 
bírja, formálható. Kevés kárte-
vője, kórokozója van, rendkívül 

ellenálló. Eredeti élőhelyén vég-
veszély fenyegeti, ezért a szak-
emberek 2011-ben a közönséges 
tiszafát az év fájává választották.

Sopronban fellelhető a Szé-
chenyi téren, a Szent Imre téren 
és a lövéreki kertekben. 

A termős egyedek magköpe-
nyét kivéve a fa minden része 

mérgező. A kivonatából előállí-
tott taxol az utóbbi évtizedben 
a rákos megbetegedések elleni 
küzdelemben nagy jelentőségű. 
Magját madarak és kisemlősök 
(nyest, nyuszt) terjesztik. 

(Előző heti Városiasodó fekete 
rigók című anyagunk fotóját 
Gosztonyi Lívia készítette.) 

Fontos a megfelelő öltözet, a világítás és a közlekedési szabályok betartása

Hóban, jégen – két keréken

MÉG NAGYOBB ODAFIGYELÉSSEL
Aki a hidegben, hóban sem akar megválni kedvenc közlekedési eszközétől, 
fokozottabban figyeljen a téli kerékpározás szabályaira FOTÓ: TÓTH ZSOMBOR

Segítség az erdőt járóknak

Veszélyben a tiszafaTéli vitaminpótlás

XIV. Városi Ki Mit Tud?
a Liszt-központban 2013. április 27-én, szombaton.

Kategóriák: ének, hangszeres zene, pop-rock együttes, néptánc,
 modern tánc, aerobic,vers, próza, színjátszás és egyéb.

7–14 évesek jelentkezését várjuk!

Nevezési határidő: 2013. március 29. (péntek) 14.00
Nevezési díjak: egyéni: 500 Ft, csoportos: 1000 Ft

Információ: Martos Virág (99/517 514, mv@prokultura.hu)

2013.
április 27.
szombat

Liszt-
központ

WWW.FACEBOOK.COM/PROKULTURA

WWW.PROKULTURA.HU
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Kultúra, művészetek

Pluzsik Tamás

Havi rendszerességgel mutatkoznak be hazai, 
adott esetben éppen soproni, de nem ritkán 
határokon túli művészek is a Pannonia Med 
Hotel galériájában. Az idei első megnyitó 
művészét, Szentmártoni Imrét elsősorban a 
zene világából, ott is művésznevén, azaz St. 
Martinként ismerjük.

– Először is rendkívül nagy 
megtiszteltetés számomra, 
hogy ebben a galériában állít-
hatok ki, olyan nevek után, mint 
Szász Endre, Benedetto Fellin, 
Kondor Béla és a sor még foly-
tatható volna, hisz közel két-
száz kiállítást tudhat már maga 
mögött ez a ki ál lí tó te rem. Az 

pedig már igazán csak hab a 
tortán, hogy olyan művészba-
rátok társaságában állíthatok 
ki, mint Debreczeny Zoltán, 
Győrfi András, és a névsor még 
ebben az esetben is folytatható 
lenne, hisz velem együtt tizen-
három festőművész összesen 
41 alkotása szerepel a tárlaton 

– tudjuk meg a Regionális Prima 
Primissima- és eMeRTon-díjas 
zeneszerzőtől és előadóművész-
től. St. Martin divatos szóval élve 
multifunkcionális művész, hisz 
amellett, hogy ez idáig húsz 
lemeze jelent meg, Utazás I. 
és Utazás II. címmel verses-
köteteket is kiadott, valamint 
több mint száz kiállítása volt az 
országban saját fotóiból. 

– Nem pusztán ez az alkalom 
mondatja velem, hogy a zenén 
túl a festészet áll hozzám a leg-
közelebb. Olyannyira, hogy nem 
titkoltan hagyományteremtő 
szándékkel az elmúlt évben 
egy nemzetközi művésztelepet 
szerveztem Rudabányán, ahol 
a most itt Sopronban kiállító 

művészek is szinte hiánytala-
nul jelen voltak. Azért éppen 
a vasércbányászatáról elhíre-
sült, egyébként gyönyörű fek-
vésű településen, mert immá-
ron húsz éve koncertezem az 
aggteleki Baradla-barlangban, 
ami önmagában is egy ihle-
tet adó, szavakba önthetetlen 
csoda. Ehhez kapcsolódik így a 
művésztelep is, hisz Rudabánya 
nagyon közel van Aggtelekhez. 
A művészetek mellett nagyon 
fontos számomra a sport is, 
rendszeresen teniszezem, így 
terveim szerint ebben az évben 
a rudabányai művészteleppel 
egy időben egy amatőr tenisz-
tornát is sikerül megszerveznem 
– barátokkal, művésztársakkal.

Gőzerővel próbál a tánc-
kar, készül a SingSingSing 
musicalshow a Soproni Petőfi 
Színházban. A produkcióban 
többek között olyan népszerű 
énekesek lépnek színpadra, 
mint Feke Pál, a Vastag testvé-
rek: Csaba és Tamás, Mészáros 
Árpád Zsolt, Szomor György, 
Fésűs Nelly és Füredi Nikolett. 
A rendező-koreográfus Szakál 
Attila, a bemutató február 23-án 
lesz a teátrum nagyszínpadán.

A SingSingSing musical show 
először 2009 márciusában volt 
látható a veszprémi színház-
ban – tudtuk meg Szakál Atti-
lától. Azóta már a produkció 
harmadik része 
is elkészült. 
A soproni 
bemutató 
főként az 
első és 
második 
széria 

legsikeresebb dalaiból áll, 
mindemellett sok újdonságot 
és meglepetést tartogat majd 
a nézőknek.

– Sopronban egy új és más 
előadás születik, mint az eddi-
giek, hiszen az alapcsapat tagjai 
mellett változnak a szereplők. 
A helyi társulatból színpadra 
lép Simon Andrea, Szőcs Erika, 
Savanyu Gergely és Horváth 
Andor. Dolgozunk már a tánc-
karral, amelyet még megerő-
sítettünk, hogy létszámban is 
megfeleljünk egy igazi show 
igényeinek. Igyekszünk a dalok 
hangulatához, tartalmához 
illő színházi látványvilágot is 
a színpadra varázsolni. Célunk 

továbbra is az, hogy igényes 
kikapcsolódást nyújtsunk 
mindazoknak, akik kedve-
lik ezt a műfajt és szeretné-
nek egy felhőtlen estet eltöl-

teni a színházban – mondta 
Szakál Attila. Az esten az 

Evita, a West Side Story, a 
Rocky Horror Picture 

Show, az István, a 
király, a Hair, a 
Szép nyári nap, 
az Aida,  Az 
operaház fan-
tomja, a We 
will rock you, a 
Hotel Menthol 
és a Grease 
című zenés 
színpa di dara-
bokból hall  
hat és láthat 
részleteket a 

közönség.

St. Martin: Zeneszerző, előadó, költő, festő, fotós, teniszező

Multifunkcionális művész
SingSingSing, 
a musicalshow
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NÉPSZERŰ ÉNEKESEKKEL
Feke Pál is színpadra lép 
a látványos musicalshow-ban

A RUDABÁNYAI MŰVÉSZTELEPRŐL
A Pannónia Galéria tárlatán St. Martinnal együtt 13 művész 41 alkotása szerepel FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS

FEBRUÁR 14. CSÜTÖRTÖK 19.00 LISZT-KÖZPONT

DUMASZÍNHÁZ

HADHÁZI LÁSZLÓ önálló estje
A programra MINDEN JEGY ELKELT! 

FEBRUÁR 15. PÉNTEK 16.00  LISZT-KÖZPONT

SOSZTARICH 
ANDRÁS
DECRESCENDO 
CÍMŰ KIÁLLÍTÁSA

A kiállítást megnyitja: 
Abdai Géza Sopron alpolgármestere
Közreműködnek: Süliné Huszár Lilla (hegedű), 
Kovács Krisztina (gitár)
A kiállítás megtekinthető 
2013. március 03-ig, 10-18 óráig.

FEBRUÁR 16. SZOMBAT 14.00-18.00 LISZT-KÖZPONT

ARIADNÉ 
MŰHELY 3/1
NEMEZELÉS M. 
HORVÁTH ADRIENNEL

Részvételi díj anyagköltség nélkül 
alkalmanként: 2.000 Ft.
Jelentkezési határidő: 2013. február 11.

FEBRUÁR 19. KEDD 19.00  LISZT-KÖZPONT

NYITOTT 
AKADÉMIA
…A LÉLEK DOLGAI

A nehézségek legyőzése 
a mese erejével

DR. KÁDÁR ANNAMÁRIA
A mesepszichológia szerzőjének előadása

FEBRUÁR 20. SZERDA 
10.00-10.45, 11.00-11.45 LISZT-KÖZPONT

AMI A TANKÖNYVEKBŐL 
KIMARADT… sorozat

TÖRTÉNELMI 
PLETYKÁK 
HUNYADI MÁTYÁS 
UDVARÁBÓL

Részvétel előzetes jelentkezéssel, 
határidő: február 15.

FEBRUÁR 24. VASÁRNAP  LISZT-KÖZPONT

MÁTYÁS-NAP
15.00-18.00 
Hollós Mátyás 
játszódélután

18.00 MÁTYÁS-MESÉK 

BERECZ ANDRÁS estje

DÁTUM ELŐADÁS BÉRLET
FEBRUÁR

16. Szombat 19.00 A titokzatos világ-
válogatott (Liszt-központ)

Pódium 
Premier

17. Vasárnap 15.00 Abigél Bérleten 
kívül

17. Vasárnap 19.00 Abigél Bérleten 
kívül

17. Vasárnap 19.00 A titokzatos világ-
válogatott (Liszt-központ) Pódium

18. Hétfő 18.00 Kövek (Liszt-központ) Felsős I.
19. Kedd 15.00 Kövek (Liszt-központ) Felsős II.
23. Szombat 19.00 SingSingSing PREMIER
24. Vasárnap 15.00 SingSingSing JAKAB
24. Vasárnap 19.00 SingSingSing JÁSZAI

Az Abigél című előadásokra minden jegy elkelt!

programajánló
február 13 – február 27.

www.prokultura.hu  |  www.facebook.com/prokultura
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PluzsikTamás

Teszteltem: ha kimondtam 
azt, hogy hastánc, akkor az ese-
tek többségében, különösen fér-
fitársaságban, egy csillogó testű, 
erotikus táncot lejtő démoni nő 
képét festették le, színesebb fan-
táziájúak még egy kígyót is kép-
zeltek a hölgy nyakába… Pedig, 
tudom meg Botka Gyöngyi has-
táncoktatótól, a Kelet Varázsa 
Hastáncformáció vezetőjétől, 
messze nem erről van szó. 

– Sajnos már maga a hastánc 
elnevezés is, nyilván egy rossz 
fordítás kapcsán, félreértésekre 
ad lehetőséget. Hazájában, 
Egyiptomban raks sharkinak, 
azaz a kelet táncának neve-
zik. A hastánchoz kapcsolható 
erotikáról pedig annyit, hogy 
egy igazi, képzett has tán cos nő 
éppen, hogy nem túl kitárul-
kozó, jó érzékkel és ízléssel meg 
kell és meg is lehet találni azt 

a határvonalat, ahol mutat is 
magából valamit, meg nem is. 
Egyfajta titokzatosság és ehhez 
párosuló elegancia e több ezer 
éves tánc alapja és mozgatóru-
gója – oszlatja el a bennem is 
megfogalmazódott téves elkép-
zeléseket a civilben ügyfélszol-
gálati előadóként dolgozó rend-
kívül csinos hölgy, akit évekkel 
ezelőtt, az időközben már meg-
szűnt Amazon Táncstúdióban 
Szigeti Kata és Gombás Henri-
etta avatott be az alapjaiban ori-
entális tánc rejtelmeibe. 

– Szoktam mondani, hogy a 
hastánc oly szerteágazóan tesz 
jót testnek és léleknek egyaránt, 
hogy szinte majd mindenkinek 
fel kellene írni receptre. Itt min-
denki magára talál, a mozdu-
latok valójában mindnyájunk-
ban bennünk élnek, csak elő 
kell csalogatnunk őket gátlása-
ink szövevénye alól, hogy kinyíl-
hassunk, mint egy gyönyörű 

virág. Nem feltétlen kell profi 
táncosnővé válnunk, nem is ez 
a cél, hisz e nélkül is olyan fel-
szabadító, önfeledt élményhez 
juthatunk, amellyel teljesebbé 
tehetjük női mibenlétünket, 
nem beszélve arról, hogy adott 
esetben táncunkkal másoknak 
is örömet szerezhetünk. Nem az 
számít, hány éve táncolsz, csak 
az a fontos, hogy táncoddal ki 
tudd fejezni érzéseidet, érzel-
meidet, és rendelkezz az ehhez 
szükséges mozdulatok eszköztá-
rával – magyarázza el a hastánc 
lényegét és filozófiáját az oktató. 
Botka Gyöngyi, azaz Ibeline a 
Kelet Varázsa Hastáncformá-
ció másik két alapító tagjával, a 
magának Johara művésznevet 
választó Kovács Krisztinával és 
Alimával, azaz Farkasné Zsófival 
januárban részt vett a Bécsben 
megrendezett Vienna Dance 
Open táncversenyen, és ott első 
helyezést értek el. 

A gyógyító hastánc

A MOZDULATOK ESZKÖZTÁRÁVAL
Nem az számít, hány éve táncolnak, csak az a fontos, hogy a tánccal ki tudják fejezni 
érzéseiket, érzelmeiket – vallják a hastáncosok FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS
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Igen jó évet hagyott 
maga mögött a sop-
roni Lövér Íjász Sport-
egyesület. A verseny-
zők eredményeikkel 
ismét bizonyítot-
ták, hogy igen magas 
szintű szakmai munka 
folyik a klubban.

Mikó Péter a diákolimpián 6. 
lett, a pálya gyermek országos 
bajnokságot megnyerte, Kovács 
Bálint pedig szintén gyermek 
korosztályban a terepíjászok 
között bizonyult a legjobbnak az 
országos bajnokságon. Bozsoki 
Balázs – sokoldalúságát bizo-
nyítva – megnyerte a felnőtt 
pályaíjász ob-t, a 3D-kategóriá-
ban – ahol 3 dimenziós állatfigu-
rákra kell lőni – pedig reflexíjjal 
bronzérmes lett. Ugyancsak 3. 
lett a 3D-baj nok sá gon a csigás íj 

kategóriába Király Gábor, Pataki 
Gergő pedig ezüstérmet szerzett. 
A hölgyeknél a korábbi világbaj-
nok Király Beáta megnyerte a fel-
nőtt női ob-t, Csitkovics Vivien 
pedig – szintén sokoldalúságát 
bizonyítva – a felnőtt 3D-s baj-
nokságon 3. lett, az ifi pályaíjász 
ob-n pedig ezüstérmet szerzett.

Az ifjú íjászok mostanában 
egy világbajnoknőtől, a sikeres 
főiskolai vizsgái után itthon az 
edzések vezetésébe édesapjá-
nak, Király Gábornak besegítő 
Király Beátától tanulhatják a 
sportág alapjait.

Idén két nagyszabású versenyt 
rendeznek majd egy ágfalvi klub 
területén. Május 21–25. között 3D 
Európa-bajnokságra kerül sor, 
amelyre 20 ország közel 250 
versenyzőjét várják, július 7–13. 
között pedig terepíjász Európa-
bajnokság lesz, amelyre csak-
nem 25 országból közel 400 íjász 
érkezése várható.

Nagy népszerűségnek örvend 
a soproni óvodá(so)k körében 
az ovi-kori program, amely-
nek keretében a jégpályát üze-
meltető Soproni Jégkorong 
Sportegyesület a legkisebbeket 
oktatja korcsolyázásra.

Az ovisok korcsolyaoktatása 
15 fős csoportokban zajlik; az 
5–6 éveseknek egy „korikurzus” 

10 foglalkozásból áll, az utolsón 
a kicsik szüleiknek mutatják be, 
hogyan tanultak meg siklani a 
jégen, tudtuk meg Koós Zoltán-
tól, az egyesület elnökétől. Az 
egyesület mindenben próbál 
segíteni az óvodáknak: busszal 
viszik a gyerekeket a jégpályára 
és vissza, ráadásul korcsolyákat 
is biztosítanak a kicsiknek.

A jégkorong utánpótláscsapat 
Kazincbarcikán kezdte meg baj-
noki szereplését. A soproni srá-
cok a hazaiak és a nyíregyháziak 
ellen egyaránt 5–5-ös döntetlent 
játszottak. A mérkőzések lebo-
nyolítása különleges: a csapa-
tokban van 1–1 16, 14 illetve 12 
éves sor, s az azonos korú egy-
ségek játszanak egymás ellen 

másfél perceket, egyhuzamban, 
folyamatos cserékkel. A kazinc-
barcikai, szabad téren rendezett 
tornán a soproni fiatalok máso-
dik meccsének utolsó harmada 
előtt eleredt az eső, a játékot 
nem tudták folytatni. A meccs 
végeredményét a két lejátszott 
negyed utáni 5–5-ös állással 
hagyták jóvá.

Ezüstérmet szerzett Szolno-
kon, a diákolimpia VI. korcso-
portos versenyében a Berzsenyi 
Dániel Evangélikus Gimnázium 
(Líceum) fiúcsapata. Horváth 
József tanítványait az országos 
nyolcas döntőben mind a cso-
portmeccseken, mind a finálé-
ban csak a kiemelkedően legjobb 
gárda, a szombathelyi együttes 
tudta legyőzni. Csoportjukban a 

soproniak legyőzték a házigazda 
szolnokiakat és  a kecskemétieket. 
A döntőbe jutásért az NB I. B-s 
DEAC több kulcsemberét is felvo-
nultató debreceni Kossuth-gim-
názium csapatát is megverték.

A diákolimpia nyolcas dön-
tőjének válogatottjába, All Star 
csapatába két kosaras is beke-
rült a Berzsenyi csapatából, Élő 
Bálint és Rostás Imre.

Újabb sikeres évet hagytak maguk mögött a soproni íjászok

Hazai versenyre edzenek

Korizni tanulnak az ovisok

A Turris SE ifjú asztalitenisze-
zői is elindultak az idei év első 
utánpótlás versenyén, a Buda-
pest-bajnokságon, ahonnan 
egy ezüst- és egy bronzérmet 
hoztak haza.
Az U12-es mezőnyben Tarr Vik-
tor harmadik kiemeltként állt 
asztalhoz és harmadik lett. Se-
lejtezőcsoportját és negyed-
döntőjét is magabiztosan 
nyerte, az elődöntőben a ké-
sőbbi győztes azonban meg-
álljt parancsolt neki.
Az ifik mezőnyében a korosz-
tályba most felkerülő Bőhm 
Gábor a negyeddöntőig szett-
vesz tés nélkül menetelt. Ott 
azonban egy remek formá-
ban játszó ellenféllel találko-
zott, aki minden ellenfelét le-
győzte. Tarr Viktort és Bőhm 
Gábort is tehát csak a későbbi 
győztes tudta legyőzni. 
Az ifiknél párosban Bőhm egy 
BVSC-ben játszó játékossal az 
oldalán beverekedte magát a 
döntőbe, ám a kettős ott alul-
maradt, így Bőhm ezüstérmes 
lett párosban.

Egy ezüst, 
egy bronz

Diákolimpiai siker

VILÁGBAJNOKNŐ EDZ
Az ifjú íjászok Király Beátától is tanulhatják az alapokat FOTÓ: TÓTH ZSOMBOR
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Helyszín és jegyértékesítés: 
Liszt Ferenc Konferencia és Kulturális Központ 9400 Sopron, Liszt Ferenc u. 1.

A jegyek ára: 2300 forint

Dr. Kádár Annamária
A nehézségek 
    legyőzése 
   a mese erejével

A Mesepszichológia 
szerzője Sopronban!
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Új lendületet vehet Sopron 
sportja, köszönhetően annak 
a közel 500 millió forintnak, 
amellyel a cégek társasági adó-
juk egy százalékával támogatják 
az egyesületeket. Sopronban öt 
látványsport-egyesület használ-
hat fel közel 500 millió forint 
támogatást a cégek társasági 
adójából. A város sportja így új 
lehetőséghez jutott és új lendü-
letet vehet. A tényekről sajtótá-
jékoztatón számoltak be.

Sass László, az önkormányzat 
kulturális, oktatási és sportbi-
zottságának elnöke kifejtette: 
– Országos szinten mintegy 
negyvenmilliárd forintot lehe-
tett erre a célra felhasználni a 
sportági szakszövetségek javas-
lata alapján, vagyis ők határozták 
meg, hogy az egyes szakosztá-
lyok mennyi pénzt szerezhet-
nek meg a cégektől, pályázatok 
útján. A magyar sportfinanszí-
rozási rendszer évtizedes gond-
ját oldotta meg a kormány az 
új sportfinanszírozási rendszer 
bevezetésével, amely – az önkor-
mányzati terhek csökkentésével 

– megfelel az uniós elvárásoknak 
is. Mint elhangzott, az érdekelt 
soproni egyesületek maximáli-
san kihasználták a lehetőségeket. 
A Soproni Darazsak Akadémia 
90, az Uniqa Euroleasing Sop-
ron (hároméves bontásban) 317, 

a Soproni Sportiskola Egyesület 
fiú utánpótlás szakosztálya 59,5, 
a SMAFC 23, az SC Sopron – Sop-
roni VSE 98, a Soproni Jégkorong 
Egyesület 54, az SKC 38, Tigrisek 
pedig 22 millió plusz forráshoz 
jutott. 

Lehetőség és lendület

Új sportfinanszírozási rendszer: Sass László (k) sajtótájé-
koztatón számoltak be a társasági adókból befolyt egy 
százalékok felhasználásáról FOTÓ: TÓTH ZSOMBOR 

Idegenben játszotta múlt 
hét végi bajnoki mérkőzését 
a SMAFC–NYME másodosztá-
lyú női és férfi kosárlabdacsa-
pata egyaránt. A lányok győz-
tek Szekszárdon, a fiúk kikaptak 
Budapesten.

Palkovits Tamás lányai értékes 
győzelmet arattak a szekszárdi 
fiatalok ellen, akiknél több, az 
A-csoportos csapatban rendsze-
resen szereplő játékos is pályára 

lépett. A szinte végig vezető, 
73–66-os győzelmet arató sop-
roniaknál Dávid Viktória reme-
kelt, 24 pontot szerzett, közte 2 
triplát. Klemencsics Nikolett is 
kitett magáért 18 pontjával.

Vetési Imre fiai az előző 4 
meccsét megnyerő, remek for-
mában lévő TF csapatához láto-
gattak. Jól kezdtek Baloghék, és a 
13. percben 22–18-ra még vezet-
tek. Ezután azonban 6 percig 

nem tudtak a hazai kosárba 
találni, ezalatt a budapesti csa-
pat 15 pontot szerzett, átvette 
a vezetést és elhúzott. Szünet 
után jó védekezése révén utol-
érte ellenfelét a SMAFC, sőt 
rövid időre a vezetést is átvette. 
Távolról azonban végig – szó 
szerint – pontatlanul dobtak a 
soproniak, mind a 16 három-
pontos próbálkozásuk sikerte-
len volt, így 61–57-re kikaptak.

Sikeres SMAFC-lányok
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SingSingSing
Musical show sztárokkal — Bemutató február 23-án

Célunk, hogy igényes kikapcsolódást nyújtsunk mindazoknak, akik kedvelik ezt a műfajt 
és szeretnének egy felhőtlen estet eltölteni a színházban - mondta Szakál Attila. A darab 
rendező-koreográfusa hozzáfűzte: az esten az Evita, a West Side Story, a Rocky Horror 
Pic ture Show, az István, a király, a Hair, a Szép nyári nap, az Aida, Az operaház fantomja, 
a We vill rock you, a Hotel Menthol és a Grease című zenés színpadi darabokból hallhat 
és láthat részleteket a közönség.

Előadások: Bérlet
2013. 02. 23. 19.00 PREMIER
2013. 02. 24. 15.00 JAKAB
2013. 02. 24. 19.00 JÁSZAI
2013. 03. 03. 19.00 NÁDASSY
2013. 03. 10. 19.00 MADÁCH

SZEREPLŐK:

Feke Pál /Szomor György/Mészáros Árpád Zsolt
Vastag Csaba
Vastag Tamás
Buch Tibor
Fésűs Nelly/Halas Adelaida
Füredi Nikolett/Végvári Eszter
Horváth Andor
Savanyu Gergely
Simon Andrea
Szőcs Erika

TÁNCKAR: Balogh Fanni, Csekő Brigitta,
Csernus Anita, Lukács Levente,
Nagy Attila József, Nagy Nikolett, Pálfi  Gabriella,
Pélyi Bettina, Pásztor Richárd, Szabó Gábor,
Szóka Roland, Szeles Tamás, Zsár Melinda

ZENÉSZEK: Nagy Miklós (Gitár),
Nagy Attila József (Perkák)

DÍSZLET: Szakál Attila

LÁTVÁNY: Balázs István

JELMEZ: Kis Katalin

ÜGYELŐ: Simon Andrea

RENDEZŐASSZISZTENS: Simon Andrea

KOREOGRÁFUS-ASSZISZTENS: Szóka Roland

Szalai Viktor

Eddigi legerősebb hetén van túl a Soproni 
VSE–GYSEV Goldschmidt labdarúgócsa-
pata. A lila-fehérek az elmúlt héten a meg-
szokott napi két edzéssel készültek, azonban 
az ellenfelek között ezúttal két NB I-es csa-
pat, a Haladás VSE és a BFC Siófok szerepelt. 

Bücs Zsolt kérésének megfele-
lően a Haladás és a Siófok ellen 
két mérkőzést kötöttek le, hogy 
a játékosok kilencven percet tud-
janak pályán tölteni. Úgy tűnik, 
Sopronban jó munkát végez az 
edzői stáb, hisz a szombathelyi-
eket kétszer is legyőzték, míg a 
Balaton partján két döntetlent 
játszott az SVSE. A siófokiak két 
azonos képességű kerettel álltak 
ki, így külön dicséret illeti a fiata-
lokkal megerősített soproni sort. 

Szombaton látszott először 
Bognárékon a kemény fizikai fel-
készítés, hisz fáradtan mozogtak, 
a megszokottnál tompábbak vol-
tak. Az eddig látottak alapján a 

góllövéssel remélhetőleg nem 
lesz baj a tavasszal, viszont a 
védekezés további csiszolásra 
szorul. Bücs Zsolt is ezt emelte 
ki: „Elkezdtük a technikai edzé-
seket. Tovább kell javítanunk a 
védekezésünket. Kiderültek a 
hiányosságaink, melyekre van 
három hetünk, hogy kijavítsuk 
őket. Kezdünk közösséggé érni, 
ami fontos a csapatépítés során.”

Az eddig látottak alapján az 
is elmondható, hogy sikerült 
megerősíteni a keretet: kapus-
poszton Dénes Zsolt, a véde-
lemben Vadas Zalán, Mészáros 
Márk, a támadósorban Bali Péter 
is minőségi igazolásnak tűnik, 

míg a fiatalok kellő in ten zitással 
veszik ki részüket a munkából. 
Persze majd a tétmeccseken 

elért eredmények és a muta-
tott teljesítmény igazolja, jól 
döntött-e a szakvezetés. Az 

eredeti elképzelések szerint 
szerdán ismét megmérkőzött 
volna az SVSE és a Haladás, de 

az összecsapás elmarad. A csa-
patnak csütörtökön hazai mér-
kőzést tart Bücs Zsolt.

Szalai Viktor

A hétvégi Siófok elleni fel-
készülési mérkőzésen 
újabb tehetséges fia-
tal mutatkozhatott 
be. Bücs Zsolt veze-
tőedző koncepci-
ója alapján, aki 
hozzáállásával, 
edzésmunká-
jával és tudá-
sával rászol-
gál, meg-
kapja a 
b i z a l -
mat a felnőt-
tek között. 
E n n e k 

köszönheti a játékle-
hetőséget Mészáros 
Márk, az U19-es csapat 
játékosa. 

A támadó az ősszel 
mind a 15 bajnoki mérkő-

zést végigjátszotta, melye-
ken 19 gólt szerzett. Az, 
hogy csatár lett, és, hogy 
ilyen jól megy neki a gól-
lövés, talán nem vélet-

len, hisz 8 évesen Deák 
Gábor által került 

az SC Sop-
r o n h o z . 
„A legjobb 

érzés k i m e n n i  a 
pályára, és a csapat-

társaimmal együtt küz-
deni, majd győztesként 
lejönni” – vallja a fiatal 
tehetség. 

Márk sűrű hóna-
pok elé néz: „Közeleg 
az érettségi, de pró-
bálok minden edzé-

sen részt venni. 
Tavasszal sze-

retnék minél 

jobb teljesítményt nyújtani az 
ificsapatban, és ha lehetőség 
adódik rá, bemutatkozni baj-
noki mérkőzésen is a felnőttek 
között” – sorolja az elkövetke-
zendő hónapok céljait. Után-
pótlásedzője – egyben a felnőtt 
csapat másodedzője –, Ágoston 
Zsolt szerint Márk alázattal van 
a foci iránt, nagy előnye, hogy 
gyors és robbanékony. A kapu 
előtt pedig gyors improvizáció 
jellemzi. „Megbízható emberi-
leg és sportolóként egyaránt. 
Próbáljuk őt is az első csapatba 
építeni, szeretnénk, ha rend-
szeresen a felnőttekkel készül-
hetne” – mondja a szakember. 

„Itt születtem Sopronban, 
gyerekként szinte az összes 
hazai mérkőzésre kimentem” 
– mondja Márk. – „Ezért is jelent 
sokat számomra, hogy szülővá-
rosom felnőtt csapatában játsz-
hattam. Az edzéseken igyek-
szem a legtöbbet nyújtani, és 
remélem, hogy lesz még lehe-
tőségem a felnőttek között 
bizonyítani.”

Botár László

Bár a múlt hét közepén a 
Somorja csapatát legyőzte 
az Uniqa Euroleasing Sopron, 
igen keserű héten van túl Szé-
kely Norbert együttese. 

A soproni szurkolók, vezetők, 
játékosok abban bíztak, hogy a 
szlovák bajnok kassaiak nyerni 
tudnak a román bajnok Targoviste 
otthonában. Nos, nem tudtak, a 
Targoviste megverte a Kassát, így 
a soproniak nem jutottak be az 
Euroliga nyolcaddöntőjébe.

Bár menet közben voltak vál-
tozások a soproni keretben, 6 
hazai meccsükből ötöt elvesz-
tettek a lányok. Olyan csapatok 
is nyerni tudtak itthon, amelyek 
nem szoktak, a Schio, a Kassa 
vagy a Targoviste. Az Uniqa meg-
verte oda-vissza a francia bajnok-
ság alsóházában tanyázó gyönge 
Arras-t, és nyert a meggyengült 
Targoviste otthonában... Ahol 

sajnos a kassaiaknak nem sike-
rült, de az Uniqa a sok hazai vere-
séggel kiengedte saját kezéből a 
sorsa irányítását.

Múlt hét végén a magyar–
szlovák bajnokságban is elszen-
vedte első vereségét az Uniqa. 

A sérüléssel bajlódó kitűnő szerb 
kosaras, Jelena Milovanovics 
nagyon hiányzott. Rózsahegy 
végig uralva a játékot, fokoza-
tosan egyre nagyobb előnyt sze-
rezve 81–63-as győzelmet ara-
tott az MKB-arénában.

Soproni VSE: Győzelem és döntetlen után partiban az első osztályú csapatokkal

Közösséggé érik a csapat

Márk bizalmat kapott

NAPI KÉT TRÉNINGEN
Soproni VSE–GYSEV Goldschmidt labdarúgócsapata havas erdőben tartotta futóedzését FOTÓ: TÓTH ZSOMBOR 

Pápán rendezték meg a hétvé-
gén a tollaslabda diákolimpia 
területi döntőjét. Sajnos beteg-
ségek miatt a lehetséges hat he-
lyett csak hárman vettek részt 
a küzdelmekben. Az V. korcso-
port leányai között 5. helyezett 

lett Olasz Orsolya (Orsolya), 6. 
Horváth Krisztina (Berzsenyi). 
A III. korcsoport leányversenyé-
ben 3. lett Nagy Csenge (Orso-
lya), aki ezzel az eredménnyel az 
országos döntőbe jutott. Vá ro-
sun kat Csenge a „B” (műanyag 

labdás) kategóriában, míg „A” 
(toll-labdás) kategóriában a ko-
rábbi eredmények alapján az 
országos döntőre már kvalifi-
kációt szerzett Kocsis Ábel (IV. 
korcsoport, Orsolya) fogja kép-
viselni az országos döntőn.

Tollaslabda-eredmények

Uniqa: kiesés és vereség

Szalai Viktor

A hétvégi Siófok elleni fel-
készülési mérkőzésen
újabb tehetséges fia-
tal mutatkozhatott 
be. Bücs Zsolt veze-
tőedző koncepci-
ója alapján, aki 
hozzáállásával,
edzésmunká-
jával és tudá-
sával rászol-
gál, meg-
kapja a 
b i z a l -
mat a felnőt-
tek között. 
E n n e k 

köszönheti a játékle-
hetőséget Mészáros 
Márk, az U19-es csapat 
játékosa. 

A támadó az ősszel 
mind a 15 bajnoki mérkő-

zést végigjátszotta, melye-
ken 19 gólt szerzett. Az, 
hogy csatár lett, és, hogy 
ilyen jól megy neki a gól-
lövés, talán nem vélet-

len, hisz 8 évesen Deák 
Gábor által került 

az SC Sop-
r o n h o z . 
„A legjobb 

érzés k i m e n n i  a 
pályára, és a csapat-

társaimmal együtt küz-
deni, majd győztesként 
lejönni” – vallja a fiatal 
tehetség. 

Márk sűrű hóna-
pok elé néz: „Közeleg 
az érettségi, de pró-
bálok minden edzé-

sen részt venni. 
Tavasszal sze-

retnék minél 
Mészáros Márk

KUDARC
A magyar–szlovák bajnokságban is elszenvedte első 
vereségét az Uniqa a Rózsahegy csapatától 
FOTÓ: TÓTH ZSOMBOR
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1993
Roncsautóstop
A Nyugati Hírlap kíváncsi volt 
arra, hogy a január 9-én életbe 
lépő megszigorítás, amely a 
használt és sérült személy-
gépkocsik és haszonjármű-
vek behozatalára vonatkozik, 
milyen változásokat hozott a 
soproni közúti határátkelőnél. 
A tájékozódás meglepő ered-
ménnyel járt. Alig elvétve érke-
zik hatévesnél idősebb jármű 
az országba, ugyanis mint a 
vámhivatal munkatársaitól 
megtudtuk, a piac gyorsabban 
működött a törvényhozásnál. 
Ennek megfelelően az elmúlt 
év decemberében felgyorsult a 
magánimport. Volt olyan nap 
Sopronban, hogy 630 használt 
gépjármű beléptetését kérték 
a vámosoktól, most pedig alig 
van munkája a fináncoknak. 
Szépen kipucoltuk a gép ko csi-
sze me tet Nyugat-Európából! 
(Nyugati Hírlap)

1963
Megyei jégkorongbajnokság
Soproni Széchenyi Gimnázium – 
Győri Vasas ETO 9:3. Gólszerzők: 
Gilicze (3), Puskás (2), Prattinger 
(2), Horváth F. (2), illetve Horváth 
II, Szabó, Kunert. A szé che nyis  ták 
játékán meglátszott, hogy más-
fél hónapos, komoly előkészítés 
után léptek pályára. Lelkesedés, 
korcsolyázás, gyorsaság és 

botkezelés tekintetében egy-
aránt felülmúlták ellenfelüket, 
és csak fizikai erőben marad-
tak alul. A Győri Vasas ETO az 
idén kénytelen volt átszervezni 
együttesét, az új játékosok pedig 
még nem tudtak beilleszkedni a 
csapatba. Egyénileg a győztesek 
közül Krasznai, Landl, Puskás, 
Kóczán, Horváth F. és Prattinger, 
míg a győri csapatból Pocsai és 
Tullner játékát lehet kiemelni. 
A szemerkélő hóesésben, kiváló 
jégen lebonyolított mérkőzést 
Szényi Ferenc mindkét csa-
pat kölcsönös megelégedésére 
vezette. (Kisalföld)

Megyei síbajnokság
A kitűnő hóviszonyok ked-
veztek a megyei síbajnokság-
nak. A legjobb egyéni teljesít-
mény a serdülőkorú Szováti 
Ferenc (Sopron) nevéhez fűző-
dik, aki valamennyi lesikló-
számot nagy fölénnyel, jó idő-
eredménnyel nyerte. Igen figye-
lemre méltó Szegedi (Sopron) 
44:32-es, 15 km-es futóered-
ménye, valamint az ifjúsági 
Schlosser Gusztáv és Schlosser 
Kurt szép győzelme a műlesikló 
és óriás műlesikló bajnokság-
ban. A férfi felnőtteknél Molnár 
Péter (Sopron) és Alpár Gyula 
(Sopron) éles küzdelmet vívtak. 
21 méteres ugrásával a soproni 
Conrad Kálmán nyerte a síugró 
számot. (Kisalföld)

1913
A Soproni Korcsolyázó Egylet 
ünnepélye
A korcsolyázó egylet 40 éves 
fennállása alkalmából a 48. 
császári és királyi gyalogezred 
zenekarának közreműködésé-
vel vasárnap ünnepséget tart. 
Először a versenyzők iskolagya-
korlatára kerül sor, majd dísz-
közgyűlésre kerül sor Sopron 
város közgyűlési termében, 
amit ebéd követ a Casinó étter-
mében. Délután 3 órától orszá-
gos bajnoki műverseny és az 
egyéb műversenyek által előírt 
szabad műkorcsolyázás. A ver-
senyek befejezése után a buda-
pesti korcsolyázó egyletnek 
szívességéből megjelent egyes 
tagjainak amateur műkorcso-
lyázása a jégsport emelése és 
fejlesztése céljából. Belépődíj 40 
fillér. (Soproni Napló)

Eszperantó tanfolyamok
Ezentúl heti rendszerességgel, 
minden szerdán és szomba-
ton, este hét órakor tartatnak a 
Halász utcában lévő állami fiú-
iskolában. Várják a város érdek-
lődő közönségét Zamenhof dok-
tor könnyen megtanulható 
nyelvének elsajátítása céljából, 
mely mindenki számára egyen-
jogú nyelvhasználatot biztosít. 
(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 febru-
ár 20-ig beküldik a Soproni Téma, 9401 Sopron, Pf. 241. vagy a szerkesztoseg@sopronitema.hu cím-
re, ajándékot sorsolunk ki. 
A január 30-i számunkban megjelent rejtvény nyertese Medgyaszay-Horváth Rita (Sopron, Széleskúti 
u. 3.). Nyereménye 3000 forintos könyvutalvány, a Cédrus Art Klub felajánlása. Az utalvány átve-
hető és levásárolható a Vörös Cédrus Könyvkereskedésben – Sopron, Mátyás király u. 34/F vagy a 
Fekete Cédrus Könyvkereskedésben – Sopron, Bünker köz 2. A február 6-i nyertesünk nevét követ-
kező lapszámunkban olvashatják. FOTÓGRAFIKA: PLUZSIK TAMÁS

Borajánló: Lukács Szabolcs

hónap borászata 
a Soproni Téma 
értékelése sze-

rint a Gangl-borászat. 
Pincészetükből a héten egy 2012-
es soproni sauvignon blanc kerül 
terítékre.

Soproni Sauvignon blanc 2012.
Zöldessárga színű bor, édeskés, virágos, citrusos illattal. 
Kóstolva bár száraz, mégis érezhető édességgel rendelkezik, 
mely élénk savai mellett jól áll neki. Ízvilágában érettebb gyü-
mölcsös jegyek jellemzik.
8–9 Celsius-fokra hűtve gyümölcsös ízű, zsírszegény, fehérhúsú 
ételek megfelelő kísérője lehet.
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2012-
kerül

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 Soproni 
Borvidék Hegyközségi Tanácsának elnök-
helyettesét, a Fertő menti Hegyközség elnö-
két, Farkas Lajos kertészmérnököt, sok-
szoros díjnyertes szőlész-borászt kérdezi 
arról, neki mit jelent a soproniság érzése.

– Anyai ágon Stájerország-
ból származik a családunk, 
dédapám bányafelügyelő-
ként érkezett Brennbergbá-
nyára. Édesanyám hatéves kis-
lányként került be a soproni 
orsolyákhoz és 19 évesen, kész 
tanítónőként lépett ki onnan. 
Hetvenéves koráig soproni diá-
kok generációit 
tanította szépre, 
jóra, tisztességre. 
Mindenki szere-
tett Magdi néni-
jeként tavaly 
hunyt el 96 éves 
korában. Apai 
felmenőim gene-
rációkon keresztül középbirto-
kos gazdálkodók voltak, így volt 
kitől örökölnöm a föld tisztele-
tét és szeretetét. Soha, egy pilla-
natra sem merült fel bennem, 
hogy ne kövessem példájukat, 
hogy más életpályát válasszak. 

– A háború után családunkat 
kitelepítették a Széchenyi-ház-
ból a Balfi utcába, ami szüle-
imnek sok nehézséget, nekünk 
viszont, az öt testvérnek cso-
dálatos gyermekkort jelentett. 
Meghatározó volt életünkben 
a sport, mindnyájan a kis uszo-
dában, a legendás Bérczi Jenő, 

azaz Zigi bácsi 
keze alatt töltöt-
tük időnk nagy 
részét. Hasonló-
képpen megha-
tározó volt szá-
momra a közép-
iskola, hisz az 
erdészeti techni-

kumban olyan kiváló tanáraim 
voltak, mint Firbás Oszkár, Gillay 
József, Kondor Antal, de talán 
e szűk névsorral igazságtalan is 
vagyok, hisz méltán felsorolhat-
nám a teljes tanári kart. Ők nem-
csak a szakmát oktatták magas 

szinten, hanem az emberséget, 
a hazaszeretetet és a soproniság 
tiszteletét is tőlük tanultuk. 

– A budapesti kertészeti egye-
temen töltött éveim kivételével 
szakmai életem is Sopronhoz 
kötődik. Az egyetem könyv-
tárában nemcsak könyveket 
választottam, hanem életem 
hű társát is megtaláltam, Bár-
czy Évát, aki gyakran mondo-
gatja, hogy a sok jó közül, amit 
tőlem kapott, az egyik 
legjobb, hogy őt is 
sopronivá tettem.

– A bo rász ko-
dás nemcsak egy 
szakma, nemcsak 
hivatás, de egyút-
tal életforma, lét-
filozófia is. A jó bor-
ban benne van 
a borász 

szakmai tudása, tehetsége, de 
műveltsége, tisztessége, a ter-
mészet iránti alázata és istenhite 
is. És természetesen sopronisága 
is, hisz életem része ez a város. 
Dédanyám, aki 1849-ben itt szü-
letett, történeteit, visszaemlé-
kezéseit átadta anyámnak, ő 
nekünk, én pedig fiaimnak, uno-
káimnak, így generációkon ível 
át a város élő története. Minden 
ház, kapualj mesél nekünk, tény-

leg érezzük, és büszke öröm-
mel tölt el, hogy az elődök 

lába nyomán járunk. Ha 
kinézek Kossuth Lajos 
utcai lakásunk abla-
kán, nagy elődöm és 

példaképem, lovag kö -
má li Flandorffer Ignác 

villáját és szobrát látom, 
feleségemmel ápoljuk is 
az emlékét, halottak nap-

ján mécsest 
gyújtunk 

s zo b r a 
előtt. 

Mit jelent soproninak lenni?

Aki válaszol: Farkas Lajos

CSALÁDI HÁTTÉR: 1947-ben született Sopronban. Édesapja a fertőhomoki termelőszövetkezet főagronómusaként ment nyugdíjba, 
édesanyja pedig tanítónő volt. Felesége könyvtáros. Nagyobbik fia informatikus, a kisebbik pedig folytatja a családi hagyományt, 
képzett borászként segíti a családi vállalkozást.

„A borászkodás nem-
csak egy szakma, 
nemcsak hivatás, de 
egyúttal életforma, 
létfilozófia is.”

Farkas Lajos

gatja, hogy a sok jó közül, amit
tőlem kapott, az egyik
legjobb, hogy őt is 
sopronivá tettem.

– A borászko-
dás nemcsak egy
szakma,nemcsak
hivatás, de egyút-
tal életforma, lét-
filozófia is. A jó bor-
ban benne van 
a borász

ház, kapualj mesél nekünk, tény-
leg érezzük, és büszke öröm-

mel tölt el, hogy az elődök
lába nyomán járunk. Ha

kinézek Kossuth Lajos
utcai lakásunk abla-
kán, nagy elődöm és

példaképem, lovag kö -
má li Flandorffer Ignác

villáját és szobrát látom,
feleségemmel ápoljuk is
az emlékét, halottak nap-

ján mécsest
gyújtunk

s zo b r a
előtt. 

 FARKAS LAJOS
 „Minden ház, kapualj mesél nekünk, tényleg 

érezzük, és büszke örömmel tölt el, hogy az elődök 
lába nyomán járunk” FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS

VENDÉGÍZEK: Kóczán Péter brácsaművész
Sajtszószos gnocchi
600 g előre elkészített gnocchi (boltban vásárolt is tökéletes),

10–15 dkg kockázott edámi sajt,
1–1,5 dl 20% tejföl, 2,5 dkg teavaj,
só, bors, víz

Hegedüs István tálalásában:
Mézes, camembert-es csirkemell kuszkusszal
4 db csirkemellfilé,
20 dkg camembert sajt,
2 ek méz, 1 ek mustár,
só, bors, rozmaringág,
2 db körte,
20 dkg kuszkusz

A Pulzus Televízió 
legutóbbi Ízlelő című 
műsorában elhangzott 
receptek hozzávalói

WWW.PULZUSTV.HU
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Ranschburgnak 
bizony igaza van

Ahogy a gyermekem csepere-
dik, gyermeklélektani köny-
vek böngészésére is veteme-
dem. Viszont amit a neves 
pszichológus, Ranschburg 
Jenő ír, az nem egyszer ránk, 
felnőttekre is igaz. A rende-
lőben ezt sokan nekem nem 
hiszik. Talán, ha Őt idézem, az 
segít. „…a pszichoanalízis már 
évtizedekkel ezelőtt pontosan 
tudta, hogy a test és a lélek, 
a fizikai és lelki jelenségek 
integrált egységet alkotnak…” 

Tehát, a szorongásos zava-
rok vagy depresszió nemcsak 
a szervezet idegi, hormoná-
lis szabályozását, de immun-
rendszerét is szétzilálja. 

A kez detben „csak” pszichés 
problémák előbb testi tüne-
teket, majd hosszabb távon 
betegségeket szülnek. Emi-
att bajunkat sokszor csak 
pszichológus vagy akár pszi-
chiáter bevonásával orvosol-
hatjuk. Hasznos lenne ezt 
nekünk, „testgyógyászoknak” 
is nemcsak tudnunk, de több-
ször pszichológus, pszichiáter 
segítségét is javasolnunk, ha 
tényleg segíteni akarunk. 

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

Keresztrejtvény

A Soproni Témában keresztrejtvény is várja a játszani vágyókat. A megfejtéseket február 
20-ig várjuk a Soproni Téma, 9401 Sopron, Pf. 241. vagy a szerkesztoseg@sopronitema.hu 
címre. A helyes megfejtők között a Kisalföld Travel 3000 forintos utazási utalványát sor-
soljuk ki, mely a Kisalföld Travel irodájában vehető át – Sopron, Erzsébet u. 2. 
Február 6-i rejtvényünk megfejtései: Paul Valery szerint „A szórakozások többnyire az ön-
gyilkosság más-más módjai”, szerencsés megfejtőnk: Kocsis László, Sopron, Bartók Béla u. 5. 
A másik rejtvényünkben Deák Ferenc gondolata: „Jobban tudom szeretni a hazát, mint 
gyűlölni ellenségeinket”, szerencsés megfejtőnk: Jancsó Jánosné, Sopron, Major köz 3.

RÖVIDEN
Huszárbál

A Soproni Huszár Hagyományőrző Egyesület február 16-án ren-
dezi meg a Huszárbált a Pannónia Szállóban. Köszöntőbeszédet 
mond dr. Hende Csaba honvédelmi miniszter 19.30-kor.

Virágos Sopronért-előadások
A Virágos Sopronért egyesület következő rendezvényén feb-
ruár 18-án, hétfőn 16 órakor a Pedagógusok Művelődési Házá-
ban dr. Ősz Farkas Ernő gyógyszerész, lelkész A világ legrégibb 
egészségügyi kódexe a tudomány mérlegén című előadását 
hallgathatják meg az érdeklődők. Ezután Schekulin Miklós ker-
tészmérnök, tanár beszél a fás növények (gyümölcsfák, dísz-
cserjék) metszéséről.

Pluzsik Tamás

„A Lenin körúton, a jelenlegi 
Erdészeti Technikum kézilab-
dapályája helyére háromeme-
letes lakóépület kerül. Huszon-
két lakás lesz az új házban, és 
annak földszintjén, mintegy 60 
méter hosszúságban ABC-áru-
ház lesz, mely méreteit tekintve 
az ország egyik legnagyobb, 
berendezését tekintve pedig az 
egyik legkorszerűbb áruháza 

lesz, várhatóan kétmillió forin-
tos havi forgalommal” – tudó-
sított 1963 tavaszán a Kisalföld.

Egy évvel később megnyílt 
hivatalos nevén az ABC Cse-
mege Áruház. Nagy szám volt, 
nem csak nekünk, de még az 
osztrákoknak is, igaz, ők első-
sorban az olcsóbb árak és az ott 
mindig kapható Szovjetszkoje 
Igrisztoje pezsgő miatt kedvel-
ték. Nem ritkán négy–öt bécsi 
rendszámú busz is parkolt 

előtte. Igazi, régi vágású, kiváló 
kereskedő volt az üzlet vezetője, 
a közelmúltban elhunyt Stark úr 
személyében. Mert őt mindenki 
így szólította: Stark úr. 

Egyfajta találkozóhely is volt, 
hisz Khámné Éva híresen jó 
kávét főzött. Volt még szimpla 
is, az alumíniumkanál arany-
színű volt, a kockacukor pedig 
kőkemény. Csábítottak a fino-
mabbnál finomabb sütemények, 
és jó volt találkozni a szanató-
rium népszerű főorvosával, dr. 
Őrs Félixszel, aki rendszerint a 
pultnál itta meg napi egy vagy 
két kávéját. Aztán nemcsak az 

osztrák buszok kezdtek fogyni, 
hanem az ismerős arcok is. Stark 
Endre nyugdíjba ment, eltűnt a 
kávégép, vele együtt Éva is, már 
lehetett máshol is franciakré-
mest kapni, és a főorvos úr is 
végleg itt hagyott bennünket. 
A portálon az ABC-t idegen hang-
zású név váltotta fel, de most ők 
is pakolnak. Az üzlethelyiséget 
a jelenlegi üzemeltető eladta, 
információink szerint illatszer, 
vegyi áru üzlet fog az eddigi élel-
miszerbolt helyén működni. 

Mindenesetre nekem marad 
ABC – gyanítom, ezzel nem 
leszek egyedül… 

50 éve nyitott: Régi vágású kereskedők, osztrák turistabuszok

Volt egyszer egy ABC…

Nyitás és zárás: A fekete-fehér felvétel közel ötven évvel 
ezelőtt készült, az ABC szakmai megnyitóján, és ma: tábla 
jelzi, az élelmiszerüzlet bezárt FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS
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Sztárok itt és ott

Didót talán senkinek 
sem kell bemutatni. 
Minden idők kereske-
delmileg egyik legsi-
keresebb brit énekes-
nője eddigi legerősebb 
albumával tér vissza 
– legalábbis ezt rebes-
getik zenei berkekben.

Dido várva várt új, immár 4. 
albuma a Girl Who Got Away 
címet kapta, és március 4-én lát 
napvilágot. A korong új kis le-
mez dala már eljutott a rádiók-
hoz, az énekesnő egészen bizto-
san ezúttal is meghódítja vele a 
rajongók szívét.

Dido újra együtt dolgozott 
bátyjával, Rollo Armstronggal, 
akinek nevéhez az album jelen-
tős részének produceri mun-
kálatai fűződnek. Az énekesnő 
együttműködött Brian Enoval, 
Jeff Bhaskerrel, Rick Nowels-szel 
és Greg Kurstinnel, hogy elké-
szítsenek egy tizenegy dalból 
álló albumot, tele a legkiválóbb 
lélekfeltáró, saját maga által írt 
elektro-pop szerzeményekkel.

A Let Us Move On-t már koráb-
ban bemutatták, ebben az egyik 
legfelkapottabb rapper, Kendrick 
Lamar is közreműködött, a 
januárban napvilágot látott No 
Freedom pedig új kedvenc lehet. 

Az énekesnő új lemezének 
középpontjában egy szán-
dék kinyilatkoztatása áll. A Go 
Dreaming lendületétől az End 
of Night éles mondanivalóján 
át a szerelemittas Sitting On The 
Roof Of The World című nótáig 
– amelyben Dido úgy tündö-
köl, akár az éjszakai égbolt – és 
a Blackbird finoman hervadó 
szerzeményéig. 

– Az album címadó dala az 
egyik kedvenc dalom a lemezről 

– nyilatkozta Dido. – Úgy érzem, 
az utóbbi néhány évemet fog-
lalja össze: kicsit visszavonulni, 
és átélni a családalapítással járó 
kalandokat, és készíteni egy 
olyan albumot, amelyre büszke 
vagyok. Ezt az albumot kifeje-
zetten szórakoztató volt elkészí-
teni. Egyáltalán nem volt rajtam 
semmilyen nyomás. 

Dido első két korongja, a 
No Angel és a Life For Rent az 
Egyesült Királyság minden 

idők legnagyobb példány-
számban értékesített lemezei 
között van, és a kritikusok által 
elismert harmadik LP, a Safe 
Trip Home is hozzásegítette 
ahhoz, hogy immáron több 
mint 29 millió eladott album-
mal büszkélkedhet. 

A szívhez szóló, megindító 
és az élet apró örömeit átadó 
Girl Who Got Away igazi Dido-
lemez: egyszerre modern és 
időtlen. 

Komoly várakozás után, ja -
nu ár 28-án került a boltok pol-
caira a Biffy Clyro új albuma, 
az Opposites. De kik is ők? 
A Biffy Clyro 1995-ben szüle-
tett meg, egy háromtagú poszt-
grunge, indie skót rock ze ne-
kar Kilmarnock ból. Az egykori 
Nirvana-ra jon gó fiatalok for-
mációja több év próbatermi 
pallérozódás és klubozás után 
1999-ben rukkolt elő első kisle-
mezével, és ezután beindult az 
üzlet. Több albumot is kiadtak, 
az előző 2009-es Only 
Revolutions-szel bebiz-
tosították pozíciójukat 

az Egyesült Királyság legnagyobb 
zenekarai között.

A formáció a korábbi turné-
ján vált érett, arénákat meg-
töltő csapattá és fesztiválok fő 
fellépőjévé. Három teltházas UK 
turnéjuk mérföldköve a Wemb-
ley Arena-beli, dvd-n is kiadott 
koncert volt. 2011-ben az NME és 
a Q Magazintól is megkapták a 
Legjobb élő zenekar címet.

A lemez producere az a 
GGGarth Richardson volt, aki 
dolgozott együtt a Red Hot Chili 

Peppers csapatával is, a fel-
vételek Los Angelesben 

készültek. 

Őrültek, viccesek, őrül-
ten viccesek! A rajz-
filmzenéket és főcím-
dalokat egyedülálló 
módon feldolgozó 
Fele Királyság zenekar 
február 16-án Buda-
pesten ad koncertet. 
A buliban Mekk mes-
ter, a Vízipók és Dago-
bert bácsi is felbukkan. 

Nem mindennapi élményben 
lesz része a közönségnek feb-
ruár 16-án a fővárosban, ugyanis 
a Fele Királyság zenekar élőben 
adja elő a tavaly szeptember-
ben megjelent Esti Mashup 
című lemezének dalait. A zene-
akadémiát végzett, mégsem túl 
komoly zenészek egyéni hang-
vételű stí lus ka val kád dá gyúrták 
össze gyerekkoruk kedvenc rajz-
filmzenéit és főcímdalait. 

A Fele Királyság koncertjein 
bármi megtörténhet: a Macs-
kafogó kedvenc dallamai hip-
hop verzióban köszönnek visz-
sza, a Mekk mester zenéjéből 
életvidám ska-metal, a Csipet 
Csapatból szenvedélyes tangó 
lesz, miközben a Vízipók udva-
rol a Kis hableánynak, a Mézga 

család pedig a Szomszédok-
kal parolázik. Az újraértelme-
zett, aktualizált, vicces dalok a 
lehető legprofibb módon csen-
dülnek fel, hiszen a zenekar tag-
jai a háromszoros Fringe-győz-
tes Fugato Orchestra tagjai, és 
valamennyien mesterei a hang-
szereiknek (elektromos cselló, 
billentyűk, elektromos hegedű, 
dob). A zenekar két tagja a Csil-
lag születik című tévéműsorból 
is ismerős lehet, ahol a közönség 
és a zsűri tetszését is elnyerték. 

– A műsor elsősorban az Esti 
Mashup című albumunkra épül, 
de a második lemezre szánt, új 
átiratokat is fogunk játszani, 
például a Knight Rider soro-
zat zenéjére épülő autós szere-
nádot. A dalok között a tőlünk 
megszokott stand up és teát-
rális elemek is felbukkannak, 
de ezúttal vendéget is hívunk 
– mesélte Alpár Balázs, a Fele 
Királyság alapító tagja, majd 
hozzátette: – Laár András, a Kft. 
zenekar és a L’art pour l’art Tár-

sulat tagja többször nyilatkozta, 
hogy a zene és a humor egysége 
az ő filozófiája. Mivel ezzel mi 
is maximálisan egyetértünk, 
és sok a kapcsolódási pont, fel-
kerestük, és ő azonnal igent 
mondott a meghívásunkra. Laár 
András ezúttal a jóságos mese-
mondó, Ede Bede bácsi figuráját 
ölti magára. 

Az Esti Mashup című lemezt 
bárki meghallgathatja a http://
felekiralysag.bandcamp.com  
oldalon.

A sikeres brit énekesnő negyedik lemezével tért vissza

Dido a világ tetején
Próbateremből 
nagykoncertre

üzlet. Több albumot is kiadtak,
az előző 2009-es Only
Revolutions-szel bebiz-
tosították pozíciójukat 

dolgozott együtt a Red Hot Chili 
Peppers csapatával is, a fel-

vételek Los Angelesben 
készültek. 

A Grammy-jelölt rockzenekar, a Stone Sour legújabb albuma, 
a tavaly év végén megjelent House of Gold & Bones második 
része április 9-én lát napvilágot. A felvételek a Sound Farm Stú-
dióban készültek, az első kislemezdal, a Do Me A Favor digitá-
lisan február 12-től elérhető. A felvételhez videoklip is készül, 
amelyet a Revolver Magazin „A 2012-es év klipje” díját elnyert 
Phil Mucci rendez.
A Stone Sour fellép majd az említett magazin rendezvényén is, 
a Golden Gods Awards-on Los Angeles-ben. Ezen kívül három 
díjra jelölték őket: a Legjobb énekes, az Év albuma és a Leg-
jobb dobos kategóriában. 

Három díjra jelölve

Rajzfilmzenék másképp

Gyurcsik Tibor 2011 után idén 
újra az Eurovíziós Dalfeszti-
vál elődöntősei között! Az 
Örök harc című dal zenéjét a 
Monsoon együttes frontem-
bere, Vödrös Márton, vala-
mint Horváth György és Fábi-
án Tibor írta, szövegét Molnár 

Tamás, az angol nyelvű rapbe-
tét szövegét Johnny K. Palmer 
jegyzi.
– Életünket a körülöttünk levő 
emberek alakítják. Barátaink, 
rokonok, szerelmek és telje-
sen véletlen idegenek. Köz-
vetve és közvetlenül sokat 

köszönhetünk nekik, hisz ál-
taluk is befolyásolódik az éle-
tünk, döntéseink. Ha ezek az 
ingerek egészséges arányban 
keverednek mindennapjaink-
kal, akkor kiegyensúlyozottan 
telnek napjaink, ha viszont va-
laki megpróbálja átvenni az 

életünk felett az irányítást, há-
borogni fog a lelkünk. Az utol-
só évben túl sokan próbáltak 
erőszakosan hatni az életemre, 
amivel szemben én sokat har-
coltam és harcolok – fejtette 
ki Gyurcsik Tibor, miről is szól 
az Örök Harc. 

Gyurcsik Tibi bekerült a döntőbe

DIDO BÜSZKESÉGE
Az új korong igazi Dido-lemez: egyszerre modern és időtlen FOTÓ: SONY MUSIC

ÚJ LEMEZZEL JELENTKEZTEK
A skót Biffy Clyro bebiztosította pozícióját az Egyesült 
Királyság legnagyobb zenekarai között FOTÓ: WARNER

STÍLUSKAVALKÁD 
A Fele Királyság koncertjén nemcsak rajzfilmzenéket és főcímdalokat hallhat 
a közönség, de Laár András meséit is
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