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Csúcsformában Pink! A vagány  
énekesnő kiegyensúlyozott, boldog csa-
ládanya, és karrierje is folyamatosan  
ível felfelé: szeptemberben új nagy-

lemezzel jelent-
kezik.

Hazatért 
a HimalájárólKönyvtári 

változások

Szeptember 1-től megváltozik a 
könyvtár használati szabályzata 3

Az augusztus 19–20-i ünnepi hétvégén megemlékeztek a páneurópai piknik 23. évfordulójáról, 
megkoszorúzták Szent István szobrát, és családi piknik is várta az érdeklődőket a Fő téren Fotó: Pluzsik tAmás

Piknik és megemlékezés

5

8

„ Évtizedes hagyomány, hogy a köztisztvise-
lők napján kitüntetéseket adnak át a városhá-
zán. Idén a legrangosabbat, a Thurner-gyűrűt 

a humánszolgáltatási osztály helyettes vezetője, Földes 
Tamásné vehette át. Ars poeticája három pillére  – a hit, 
a család és a hivatás – úgy érzi, jó úton kalauzolta az 
életben.  (Hit, család és hivatás) 3

„ Sopron továbbra is a magyarországi turizmus 
egyik legfontosabb célpontja, az elmúlt évek-
ben csak Budapest és a fürdőhelyekkel ren-

delkező városok előzték meg a statisztikák alapján – 
mondja Tama István regionális marketingigazgató. 
(Hazai turizmus: Sopron idén ismét a top 10 között) 5

12

Széchenyi 
Vágtán
a legjobb
lovasok

8

A széchenyi Vágta – melyet augusztus 25-én 
rendeznek meg a Brandmajori lovasudvarban 
– lesz az egyik előfutama a Hősök terén 
szeptemberben megrendezendő Nemzeti 

Vágtának. A soproni előfutam egyik indu-
lója lesz Erőss Péter Panka nevű lován.

9

Új centerrel 
indul a szezon

megkezdte a felkészülést a következő évadra a 
kis-Rába menti takarék skC férfi kosárlabdacsa-
pata, melyhez Filip Barovics személyében monte-
negrói középjátékos érkezik.

lefogyva és a terve-
zett rekord nélkül, 
ám élményekkel gaz-
dagodva tért haza 
a Himalájából kiss 
János 64 éves soproni 
hegymászó. Bár a cél-
ját – ha felér, ő lett 
volna a legidősebb 
európai ilyen magas-
laton – nem sikerült 
megvalósítani, hatal-
mas teljesítményt 
hajtott végre.

Pink: 
szelíd 
anya
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Feldinger�család:�Dinasztia-díjas�autószerelők�a�Balfi�utcában

Lesz folytatója a szakmának  
a soproni iparo-
sok�közül�az�elsők-
kel,�2008-ban�kapta�
meg�a�Feldinger�csa-
lád�a�Sopron�és�Vidéke�
Ipartestület�Dinasztia-
díjának�okleveles�for-
máját.�Idén�az�autósze-
relő�apa,�György�és�fia,�
Mihály�az�elismerést�
plakett�formájában�is�
átvehette.

A két világháború között, 1933-
ban idősebb Feldinger Mihály 
megnyitotta Rákóczi utcai autó-
szerelő műhelyét – itt nem-
csak autókkal, de motorokkal 
és egyéb járművek javításával 
is foglalkozott még. Kezdetben 
még a szerszámok, sőt, az alkat-
részek egy részét is a mesterek 
maguk készítették. Feldinger 
Mihály kevés kitartóval együtt 
ellenállt a történelem viharai-
nak, műhelye makacsságának, 
eltökéltségének köszönhetően 
megszakítás nélkül működhe-
tett  – hangsúlyozza fia, György. 
„Persze, üldöztek minket, még 
engem is, gyerekként mint 
maszek fiát, de a szerviz egy 
percre sem került állami kézbe. 
Én 1974-ben – apám halála után 
– vettem át a vezetést.”

A Rákóczi utcai bérelt helyi-
ségből 1986-ban költöztek 
a saját műhelyükbe, a Balfi 

utcába. 1992-től mint hivata-
los Bosch-márkaszerviz, majd 
Bosch Car-szerviz dolgoznak, 
2009-től pedig már a harma-
dik generáció, az ifjabb Mihály 
vezetésével folyik a munka.

Feldinger György csak mint 
autószerelő vonult nyug-
díjba, a Sopron és Vidéke 

Ipartestületben sokáig vezető-
ségi tagként, most a felügye-
lőbizottság elnökeként dolgo-
zik. A Soproni Kereskedelmi és 
Iparkamara megbízásából mes-
tervizsgaelnök, részt vesz tanu-
lóvizsgákon, műhelyeket látogat. 

– Az elmúlt csaknem 80 évben 
közel 30 tanulót képeztünk ki a 

műhelyünkben – mondja. – A 
következők között lesz remé-
nyeink szerint a negyedik 
generáció is, a három fiúuno-
kám közül az egyik erős hajlan-
dóságot mutat az autószerelés 
iránt. Úgy látjuk, lesz folytatója 
és továbbvívője a szakmánknak 
és a műhelynek.

röViden
Jó minősítés

A fürdőzők idén is átlago-
san jó minősítést adtak a 
balatoni strandok szolgál-
tatásaira, értékelve a zöld-
területek fejlesztését, a bő-
vülő sportolási és játékle-
hetőségeket, a tisztább 
illemhelyeket, ugyanak-
kor rontva a vizek állapo-
tára és az úszási lehetősé-
gekre adott osztályzato-
kat. továbbra is leginkább 
a parkolási lehetőségeket 
kifogásolták. (mti)  

magtárakban  
a búzatermés

Négymillió tonna kivá-
ló minőségű étkezési 
búza a magtárakban van, 
magyarország kenyérga-
bona-szükséglete ezzel 
biztosított, sőt még ex-
portra is jut. (mti)

Parlagfű szezon
A hatósági ellenőrzések 
előtt még mindig van idő 
a parlagfű elleni védeke-
zésre, az érintett ingatlan-
tulajdonosok most még el-
végezhetik területeiken a 
mentesítést – tarlóhán-
tást, kézi és gépi mecha-
nikai vagy gyomirtószeres 
védekezést – annak érde-
kében, hogy elkerüljék a 
bírságolást. Az országban 
410 helyen, összesen 724 
hektáron találtak parlag-
füves területeket a földhi-
vatalok munkatársai. (mti)

9400 Sopron, Lackner Kristóf u. 48.; Tel.: +36/99/311-250; www.mkbarenasopron.hu
Jegyek kaphatók az ismert jegyirodákban és az Interticket hálózatában: www.jegy.hu

2012. október 13, 14:30 és 19:00

A BUDAPESTI OPERETTSZÍNHÁZ
BEMUTATJA

A Budapesti Operettszínház a mûvet a Music Theatre International-lal (421 West 54th Street, New York, NY 10019, tel:
212 541-4684, fax: 212 397-4684, www.MTIShows.com) kötött szerzõdés alapján, és az általuk rendelkezésre bocsátott

hivatalos kottaanyag felhasználásával mutatja be.

Eredeti rendezés: Robert Jess Roth
Az eredeti elõadás producere: Disney Theatrical Productions

óra

A�GYSEV�Zrt.�is�csatlakozott�a�dévai�gyermekek�
megsegítéséért�indított�soproni�összefogás-
hoz.�A�vasúttársaság�egymillió�forint�értékű�
használt�bútort�ajánlott�fel�a�Határok�Nélkül�
Alapítvány�felhívására.�A�cég�a�bútorok�elszál-
lításáról�is�gondoskodott.

A Böjte Csaba ferences szerze-
tes vezetésével működő Dévai 
Szent Ferenc Alapítvány által 
alapított gyermekotthonok 
lakói magánadományoknak 
köszönhetően Sopron környé-
kén táboroztak. Ennek apro-
póján szerveztek nagyszabású 
gyűjtést a gyerekek számára a 
városban. A felhíváshoz kato-
likus plébániák, evangélikus 

és református gyülekezetek, a 
soproni médiumok, az egye-
tem és az önkormányzat mun-
katársai, valamint a GYSEV Zrt. 
is csatlakozott.

A vasúttársaság a tulajdo-
nában álló Hotel Sopron fel-
újításakor feleslegessé vált, de 
jó állapotú bútorokat ajánlott 
fel a gyermekotthonok lakó-
inak: ágyakat, matracokat, 

íróasztalokat, szekrényeket, 
ajtókat, valamint takarókat és 
függönyöket. A bútorok összér-
téke eléri az egymillió forintot. 
A GYSEV a bútorok elszállításá-
ról is gondoskodott: a céghez 
tartozó GYSEV Cargo Zrt. külön 
vagont indított Sopronból a 
romániai Nagyváradra, ennek 
költségeit is a vasúttársaság vál-
lalta magára. A soproni gyűj-
tés több helyszínen is folyt. Az 
elmúlt három héten négy mik-
robusznyi adomány gyűlt össze: 
a dévai gyermekek jó minőségű 
ruhákat, játékokat, tanszereket, 
ágyneműt, sportfelszereléseket, 
tisztálkodó szereket és számító-
gépeket kaptak. 

A�GYSEV�is�csatlakozott�a�soproni�gyűjtéshez

Bútoradomány  
a dévai árváknak

79 éve töretlenül: A nagyapa örökségét, az autószerelő műhelyt fia, györgy és az unoka, 
Mihály is viszi tovább Fotó: NémEtH PétER

Ügyészség 
és bíróság  
új helyen
A Soproni Városi Ügyészség 
a Soproni Városi Bírósággal 
átköltözött az átalakított volt 
Szent István-iskola épületébe. 
A Klebelsberg Kunó tér 1. és 
Rozália út 1. szám alatt található 
ingatlanok összevonását köve-
tően megépült a jelenlegi épü-
letegyüttes. A költözés miatt 
módosult az ügyfélfogadás 
rendje. Augusztus 24-ig, pén-
tekig a Klebelsberg Kunó tér 1. 
szám alatti épületben a kezelő-
irodák reggel 9 és 11 óra között 
vesznek át beadványokat, azon-
ban ezt meghaladóan az ügy-
félfogadás, az ügyfelek részére 
tájékoztatás – az augusztus 23-i 
csütörtöki panasznapra is kiter-
jedően – szünetel. Augusztus 
27-től, hétfőtől az ügyfélfoga-
dás valamennyi kezelőirodában 
reggel 9–12-ig tart. Panasznap az 
új épületben első alkalommal 
augusztus 30-án, csütörtökön 
reggel 8–12 óra között, majd ezt 
követően minden csütörtökön 
ugyanebben az időpontban lesz.

A Soproni Városi Ügyészség új 
helyén, a Rozália út 1. szám alatt 
már a múlt héttől változatlan 
ügyfélfogadási idővel – hétfő-
től csütörtökig 8.30–11.30 – dol-
gozik. A Soproni Városi Bíróság 
az ítélkezési szünetet követően 
augusztus 21-étől az újonnan 
megépült, Klebelsberg Kunó tér 
1. szám alatti épületben folytatja 
tevékenységét.

VAgonnyI Bútor
A gySeV által felajánlott bútorokat, matracokat, takarókat, függönyöket a 
vasúttársaság el is szállította nagyváradig  Fotó: GYsEV
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Városi hírek 3

madarász réka

A�szülőknek�idén�is�mélyen�a�zsebükbe�kell�
nyúlniuk�az�iskolakezdés�előtt.�A�tankönyvek�
ára�a�tavalyihoz�képest�jelentősen�nem�válto-
zott,�de�több�tízezer�forintba�is�kerülhet,�mire�
minden�szükséges�dolgot�beszereznek.

Mivel a tankönyvek legmaga-
sabb árát miniszteri rende-
let szabályozza – amely a tan-
könyvkiadóknak nem engedi 
meg a 2011-es árkorlát átlépé-
sét –, a tankönyvek ára a tava-
lyihoz viszonyítva jellemzően 
nem változott. Ennek megfele-
lően első osztályban a tanköny-
vek átlagosan 6.500 forintba, 
másodikban 7.400 forintba, har-
madikban 7.100 forintba, negye-
dikben 6.400 forintba kerülnek. 
Felső tagozaton az 5. évfolya-
mosok tankönyvcsomagjának 
ára 6.500 forint, a hatodikasoké 
7.300 forint, a hetedikeseké 
11.100 forint, a nyolcadikasoké 
pedig 10.800 forint körül ala-
kul.  Ez egy előírás, de termé-
szetesen egyes iskolákban jóval 
mélyebben kell a szülőknek a 
zsebükbe nyúlniuk, van, ahol 
ennek csaknem a duplájába 
kerül a tankönyvcsomag.

A  c s a l á d o k  h e ly z e t é t 

jelentősen megkönnyítheti, 
hogy a jogszabályok szerint a 
munkáltató kedvező adózású 
béren kívüli juttatással járul-
hat hozzá a munkavállaló isko-
lakezdéssel kapcsolatos terhe-
ihez. A juttatás a minimálbér 
harminc százalékáig, azaz 2012-
ben 27.900 forintig terjedhet 
gyermekenként. Mindkét szülő-
nek évente egyszer adható tan-
könyv, taneszköz vagy ruházat 
formájában, illetve utalvány-
nyal – valószínűleg ez utóbbi a 
leggyakoribb.

A nagyobb áruházak és a 
kisebb szaküzletek hetek óta 
különböző akciókkal várják a 
takarékoskodni kívánó szülőket.

– A legnagyobb kiadást ter-
mészetesen a kiselsősök tanesz-
közeinek megvásárlása jelenti 
a családoknak, ezek nálunk 
hozzávetőlegesen 15–20 ezer 
forintba kerülnek – tájékoz-
tat Csohány Ibolya, az egyik 

belvárosi papír-, írószerbolt 
üzletvezetője. – Meg kell venni 
nekik ezeken kívül az iskolatás-
kát minimum 10 ezer forintért, 
a tolltartót 1500–4500 forin-
tért és a tornazsákot 1500–3300 
forintért. Az alsósok tanszere-
inek ára mintegy 10–12 ezer 
forint, a felső tagozatosoké 10 

ezer forint körül van. A középis-
kolások egyéni igényei annyira 
eltérőek, hogy becsült értéket 
sem tudok mondani. 

Több üzletben idén nyáron 
tanszervásárt tartottak, átlago-
san 20 százalék kedvezményt 
biztosíttak – segítendő a szü-
lőknek az iskolakezdést.

A�tankönyvek�legmagasabb�árát�miniszteri�rendelet�szabályozza�

Költséges az iskolakezdés

Az új éV SzÁMokBAn  
Az oktatási államtitkárság tájékoztatása szerint szeptember 1-jétől 
a közoktatásban 1.295.800 tanuló kezdi meg a tanévet. általános 
iskolában 748.000, gimnáziumban 191.800, szakközépiskolában 
227.600, szakiskolában pedig 128.400 diák folytatja idén a tanul-
mányait. általános iskolákban 100.800, gimnáziumban 38.900, 
szakközépiskolában 40.200, szakiskolában pedig 33.900 első évfo-
lyamos tanuló lesz.

ISkolAkezdéS előtt
nemcsak a tankönyvek, az egyéb tanszerek bevásárlásához is nagyra kell nyitni a szülőknek a pénztárcát   
Fotó: NémEtH PétER

Pluzsik Tamás

Évtizedes�hagyomány,�
hogy�a�köztisztviselők�
napján�kitüntetéseket�
adnak�át�a�városházán,�
melyek�közül�a�leg-
rangosabb�a�Thurner-
gyűrű,�melyet�ebben�
az�évben�a�humán-
szolgáltatási�osztály�
helyettes�vezetője,�
Földes�Tamásné�vehe-
tett�át.

– Éppen húsz éve léptem át a 
városháza küszöbét. Napi fel-
adatom a város alap- és közép-
fokú önkormányzati oktatási 
intézményeinek, valamint az 
óvodák szakmai munkájának 
koordinálása. Bár köztisztviselő 
lettem, ezzel együtt továbbra 
is pedagógus vagyok, voltam 
és az is maradok egész életem-
ben. Ez egy olyan hivatás, melyet 
soha nem lehet magunk mögött 
hagyni, hisz mind a mai napig 
álmodom az iskolával, ahogyan 
ott állok a katedrán és magyará-
zok, feleltetek, dolgozatot javítok 
– kezdi a beszélge-
tést a frissen „fel-
gyűrűzött” okta-
tási szakreferens.

– Tizenhárom 
é v e  d o l g o -
zom együtt Ton-
csi val, mert a ház-
ban mindenki 
így hívja őt. Kedves, segítőkész, 
nagyon víg kedélyű, emellett 
alapos tudással rendelkező 
kolléganő. Ja és még valami: 
mindig csinos, példa lehet a 
fiatalok előtt, ő a mi Toncsink – 
mondja egyik munkatársa, Szála 
Zoltánné.

Hagyomány az is a városhá-
zán, hogy az utolsó pillanatig 
titokban tartják a kitüntetett 
személyét. Tekintettel arra, hogy 

egy aranygyűrűt 
adnak át, azért 
ez nem olyan 
egyszerű, hisz 
úgymond mére-
tet kell venni a 
gyűrűsujjról.

– Volt, ami-
kor én szervez-

tem meg ezt az akciót, most 
pedig nekem okoztak igazi 
meglepetést a munkatársaim. 
Tudtomon kívül a férjem min-
tának bevitt egy ritkán hasz-
nált gyűrűmet, így a Thurner-
gyűrűt akár az ujjamra is tudom 
húzni. Persze nem ez a lényeg, 

hisz ez mindössze egy szimbó-
lum, mégpedig az elkötelező-
dés szimbóluma. Három dolog 
határozza meg az életemet és 
a pályámat. Elsősorban a hit. 
Hit az életben, önmagunkban, 
a képességeinkben, a kitartá-
sunkban és abban, hogy fel-
adatom van a fentebbvalóban. 
Életemben nagyon fontos a 
család, mely szeretetet, feltöl-
tődést és biztos hátországot ad, 
és végül a hivatás, melyet nem 
véletlenül választunk, hanem 
ezt személyre szóló ajándékba 
kapjuk. A tudás folyamatos 
gyarapítása és annak átadása – 
minden munkahelyemen erre 
törekedtem. Ez az én ars poeti-
cám, és úgy tűnik, nem jártam 
rossz úton.

Szeptember�1-jétől�
megváltozik�a�városi�
könyvtár�használati�
szabályzata�–�tájé-
koztatta�a�Soproni�
Témát�Horváth�Csaba�
igazgató. 

A módosítás érinti a kölcsönzés 
szabályait, a beiratkozást, inter-
nethasználatot és másolatkészí-
tést, és a nyitva tartást is. Az új 
szabályzat elérhető honlapu-
kon, a http://www.szivk.hu/
koszonto/szabalyzatok oldalon. 

A kölcsönzéssel kapcsola-
tos változások, hogy egy olva-
sójeggyel összesen 16 címet 
lehet kölcsönözni, dokumen-
tumtípustól (könyv, folyóirat, 
CD, DVD) függetlenül – mon-
dotta az igazgató. A DVD, CD 
(zenei és műsoros) kölcsön-
zésének letéti díja egy hétre 
1000 forint darabonként. Az 
olvasótermi könyvek és folyó-
iratok meghatározott részét 
zárástól nyitásig minden nap 
lehet kölcsönözni. A beiratko-
zási díj a központi könyvtárban 
évente 2000 forint. Érdemes 
megjegyezni, hogy a központi 
könyvtárban váltott olvasójegy 
valamennyi fiókkönyvtárban 
érvényes. A bánfalvi és a kuruc-
dombi fiókkönyvtárban 1000 
forint a beiratkozási díj. A fiók-
könyvtári tagsággal rendelkezők 

beiratkozási díja – ha kedvez-
ménnyel nem rendelkeznek 
– 1000 forint, kedvezménye-
zettek esetében a teljes ár fele. 
Elveszett olvasójegy pótlása 
alkalmanként 1000 forint. A 
kedvezményezettek körét érintő 
változás, hogy diákkedvezmény 
csak nappali tagozatos felsőok-
tatási hallgatónak jár. 

Mint megtudtuk, szerda 
helyett hétfőn lesz szünnap a 
könyvtárban. Szombatonként 
a hétköznapokhoz hasonlóan 
tíz órától várják az olvasókat. 
Változnak az internethaszná-
lat díjai is. A szolgáltatás első 
30 perce a beiratkozott olva-
sók számára ingyenes, min-
den következő 30 perc 200 
forint. Az eMagyarország pont 

eKözszolgáltatások céljára tör-
ténő igénybevétele ingyenes. 
WIFI internetcsatlakozás hozott 
géppel (olvasóterem, helytörté-
net, szakirodalom) beiratkozási 
díj mellett – olvasói azonosítást 
követően – ingyenes. 

Az internethasználat szabá-
lyozásáról bővebben http://
w w w. s z i v k . h u / k o s z o n t o /
r e s z l e g e i n k / i n t e r n e t -
szolgaltatas oldalon lehet tájé-
kozódni. Változnak a másolat-
készítés és a nyomtatás díjai 
is. A beiratkozott olvasók az 
adott helyen szolgálatot telje-
sítő könyvtáros engedélyével 
lefényképezhetik a dokumen-
tumok meghatározott körét. A 
fényképezés díja 1000 forint 
naponta.

Felgyűrűzve: „ez egy szimbólum, mégpedig az elköte le ző-
dés szimbóluma” – vallja Földes tamásné Fotó: Pluzsik tAmás

Földes�Tamásné�kapta�idén�a�Thurner-gyűrűt�

Hit, család és hivatás Új�könyvtári�rend

éVközI nyItVA tArtÁS (szeptember 1. és június 30. között)
központi könyvtár: hétfő zárva, kedd 10–18, szerda 10–16, csütörtök 10–16 óráig, péntek 10–18, szom-
bat 10–13 óráig. A helytörténeti gyűjtemény kedden és csütörtökön a könyvtár teljes nyitvatartási ide-
jében, pénteken 10–16 óra között lesz nyitva.
Bánfalvi fiókkönyvtár: hétfő, kedd, szerda 9–13.30 és 14–17 óráig, csütörtök zárva, péntek 9 –12 óráig. 
A kurucdombi fiókkönyvtár a könyvtáros nyugdíjba vonulása miatt bizonytalan ideig zárva tart. 
nyÁrI nyItVA tArtÁS (július 1. és augusztus 31. között)
központi könyvtár: hétfő zárva, kedd, szerda 9–16, csütörtök 9–18, péntek, szombat zárva 
A helytörténeti gyűjtemény kedden és csütörtökön a könyvtár teljes nyitvatartási idejében tart nyitva.
Bánfalvi fiókkönyvtár: hétfő zárva, kedd 9–12, szerda 9–13.30 és 14–17 óráig, csütörtök zárva, péntek 
9–13.30 és 14–17 óráig 

zÁrÁStól nyItÁSIg kölcSönözhető
Az olvasótermi könyvek és folyóiratok egy részét 
estétől reggelig ki lehet vinni Fotó: NémEtH PétER

„Bár köztisztviselő 
lettem, ezzel együtt 
továbbra is pedagó-
gus vagyok, voltam 
és az is maradok.” 

Földes tamásné 
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Soproni fiatalok

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

Fáy András Közgazdasági, 
Üzleti és Postai Szakközépiskola 
Sopron, Teleki Pál u. 26.  |  telefon: (99) 510 092
email: fay@sopron.hu  |  www.faysopron.hu

NAPPALI RENDSZERŰ 
EGYÉVES SZAKMAI 
KÉPZÉSEK A FÁYBAN
Középszinten:
· pénzügyi-számviteli ügyintéző
· postai ügyintéző
· kereskedelemi ügyintéző

Emelt szinten:
· logisztikai ügyintéző
· idegen nyelvi titkár

Érettségizett tanulók jelentkezését 
várjuk 2012. augusztus 28-ig.

röViden

Filmajánló 
ted (16!)
magyarországi bemuta-
tó: augusztus 23.
Ha visszagondolunk a 
gyerekkorunkra, bizo-
nyára a legtöbbünknek 
az eszébe jut egy ked-
ves plüssállat, ami bi-
zony meglehetősen a szí-
vünkhöz nőtt. Nem tör-
tént ez máshogy Johnnal 
(mark Wahlberg) sem, aki 

örömét és bánatát mac-
kójával, teddel (hangja: 
seth macFarlane) osz-
totta meg. teljesült John 
leghőbb vágya is: a mac-
kó egy szép napon életre 
kelt – és hű kedvenchez 
méltóan ragaszkodott is 
gazdájához, még akkor 
is, amikor John talán any-
nyira már nem szerette 
volna. képzeljünk csak 
el egy randevút hármas-
ban, egy plüssmacival – 
érdekes felállás. Aztán 
ted olyannyira elleste a 
fogásokat Johntól, hogy 
lassanként elkezdett ön-
álló életet élni – nem kis 
borsot törve ezzel hősünk 
orra alá.

Zeneimádók 
figyelmébe

justin Bieber ft. Big Sean: 
As long As you love Me
A már-már szemtelenül 
fiatalnak tűnő, ám an-
nál nagyobb elismerése-
ket kivívó kanadai pop- és 
R&B énekes, Justin Bieber 
egy szerelmi vallomás-
sal kápráztatja el lányok 

ezreit. Justin 2009-ben 
megjelent debütáló le-
meze után nagyon gyor-
san és nagyon magasra 
jutott: 2011-ben ugyanis 
bemutatásra került élet-
rajzi kisfilmje is „Never 
say Never” címmel. 
„Bármi történhet, amíg 
szeretsz…” – hangzik a 
szerelmi vallomás, melyet 
az amerikai rapper, éne-
kes és dalszövegíró,Big 
sean rapbetétje tesz még 
pörgősebbé.

A hét mottója:

„ha valakit 
megajándékoztunk 

mosollyal: 
ajándékot 

adtunk saját 
magunknak is.”

szent-Gály kata 

madarász réka

Egy�jól�megválasz-
tott�fejfedővel�nem-
csak�a�napsugárzás�
káros�hatásaitól�véd-
hetjük�meg�magun-
kat,�hanem�az�öltö-
zékünket�is�teljessé�
tehetjük,�stílust�és�
eleganciát�vihetünk�a�
megjelenésünkbe.

Az idei szezonban választékból 
nincs hiány: széles karimájú, 
horgolt, sportos és megannyi 
más fejdíszirányzat hódít ezen 
a nyáron. Lehet kapni nagy vagy 
kis karimájút, textilből vagy 
szalmából készültet, mintásat 
vagy egyszerűt.

A szalmakalap azon kevés 
kiegészítők egyike, amelyek 
talán soha nem mennek ki a 
divatból. Méltán közkedvelt 
nyári viselet, hiszen jól szellő-
zik, könnyű, és minél nagyobb 
a karimája, annál inkább véd 
a naptól. Színben és fazonban 
szinte minden megtalálható a 
palettán, ki-ki győzze felkutatni 
a neki megfelelőt. 

Igazán trendi – mind a nők, 
mind a férfiak körében – a széles 
karimájú kalap, amelyet hordha-
tunk bohókás vagy retro stílusú 

összeállításokhoz, bőszárú nad-
rágokhoz, laza blúzokhoz. A szí-
nes és apró Vintage-kalapok a 
hatvanas éveket idézik. Ismét 
menő a baseballsapka, külön-
böző méretű simléderrel, ami 
akkor igazán divatos, ha bőrből 
vagy a ruha anyagából készül. Az 
utóbbi pár évben az eredetileg 
férfiak által viselt, funkcionális 

kalapfazonokat is beolvasztotta 
magába a női divat. Az Indiana 
Jones-filmekből vagy Michael 
Jackson klipjeiből is ismert 
fedora kalapok (1920–40-es 
években divatos, valamilyen 
szőrből készített kalap) egysze-
rűek és praktikusak, szalmából 
készült  változataik jól mutatnak 
hasonló stílusú nyári ruhával 

vagy farmerral. A vadnyugati stí-
lus mellett továbbra is népszerű 
a tengerészsapka, a gengszterka-
lap vagy a golfsapka, és ha vala-
kinek végképp nem áll jól egyik 
fazon sem, választhat magának 
egy fejkendőt vagy fejpántot is. 

Érdemes többféle fazont 
megpróbálnunk, hogy meg-
találjuk a fejformánknak és 

egyéniségünknek megfelelő 
darabot. Összefogott frizurához 
és rövid hajhoz válasszunk óriás 
kalapot, hajpántot vagy fejken-
dőt. A golfsapka a keskeny, hosz-
szúkás arcúaknak áll a legjob-
ban, kerek arcformához pedig 
a hosszított fejbúbos kalapok 
vagy a homlokban magasra tolt 
fejpántok illenek.

Elegáns,�sportos�és�bohókás�–�a�kalap�teljessé�teszi�az�öltözéket

ezerféle nyári fejfedő

Mozogni�és�köz-
ben�zenét�hallgatni?�
Talán�a�legjobb�páro-
sítás.�Így�gondolja�ezt�
Grubits�Veronika�is,�az�
Attractiv�Dance�Team�
egyik�táncosa.�

Lehetsz bármilyen fáradt és 
elgyötört, egy kis mozgás min-
dig jót tesz. Ha pedig mindezt 
remek közösségben, jó hangu-
latban teszed, garantáltan felfris-
sülve jössz ki az edzésről, legyen 
az bármilyen mozgásforma. 

Ezen a héten egy fiatal tán-
cossal beszélgettem, aki több 
stílust is kipróbált már. A 19 
éves Grubits Veronika hatéves 
kora óta táncol. „A tánc szinte 
már életformámmá vált, hiszen 
nyolc évig dzsesszbalettoztam. 
A barátnőim tudták, hogy 

na  gyon szeretek táncolni, ezért 
ajánlották figyelmembe az 
Attractiv Dance Teamet. Nagyon 
megtetszett a mozgásforma, 
ezért már három éve ennek a 
tánccsoportnak a tagja vagyok” 
– mesélte Vera. 

A Team idén szeptember-
ben kezdi meg hetedik tanévét. 
„Elsősorban a stílus, a lendület 
fogott meg ezekben a táncokban, 
hiszen itt modern stílusokat sajá-
títunk el, mint például a hip-hop, 
funky, street jazz vagy éppen a 
show dance” – magyarázta a fia-
tal táncos. Természetesen ennek 
megfelelően a zenék is fiatalosak, 
pörgősek, így aztán garantált a 
kikapcsolódás. 

„Rendszeresen részt veszünk 
kulturális és sportrendezvé-
nyeken” – mondta Vera. Kiváló 
bemutatkozási lehetőség volt 
az Add elő magad! fesztivál is. 

„Heti 2 alkalommal próbáltunk, 
nagyon jó hangulatban. Egy 
régebbi, de sokunk által kedvelt 
koreográfiára esett a választás. 
Nagyon örültünk, amikor a cso-
port neve is elhangzott a díjazot-
tak között, és lehetőséget kap-
tunk arra, hogy a város kiemelt 
rendezvényein fellépjünk” – 
emlékezett vissza Veronika. 
A fiatal hölgy hatalmas lelkese-
déssel mesélt a táncról, egy kér-
dés azonban mégis gondolko-
zóba ejtette: melyik a kedvenc 
koreográfiája. Nem volt egy-
szerű a választás, végül azon-
ban a Trish new style-t válasz-
totta a repertoárból. „A legfon-
tosabb az, hogy a tánc mindig 
is nagyon fontos volt és lesz az 
életemben. Gyerekkorom óta 
táncolok. Elképzelhető, hogy ez 
a hobbi életem végéig tart!” – 
zárta mondanivalóját Veronika.

„addig táncolok, 
ameddig�csak�bírok!”

A tÁnc éS A zene MegunhAtAtlAn
„ez a hobbi életem végéig tart!” – így érzi a 19 éves grubits Veronika

nyÁrrA nAp ellen
Molnár krisztina eladó szolgálja ki a kalapvásárlót Fotó: NémEtH PétER

hatodik alkalommal rendezik meg a kétnapos pannoMánia – 
Soproni kékfrankos Szakácskirály-választást és utcafesztivált 
Sopronban, ezúttal a sárkány évében tüzes-vizes programokkal 
gazdagítva, szeptember 21–22-én a hotel Sopron udvarán. A ha-
gyományos soproni kékfrankos (amatőr) bográcsfőzőversenyre 
minimum hatfős csapatok jelentkezhetnek. A csapatoknak ho-
zott alapanyagból, kékfrankossal kell elkészíteni egy tetszőleges 
bográcsételt, melyet a Benke laci bácsi vezette zsűri a közönség 
bevonásával bírál el. A csapatok humoros csapatjátékok – kara-
oke, ügyességi, erőnléti, gasztronómiai játékok – során továb-
bi pontokat is szerezhetnek, a legmagasabb pontszámot elért 
társaság nyeri el a VI. Soproni kékfrankos Szakácskirály címet. 
Szombaton fellép a kaláka együttes, a Budapesti operettszínház 
művészei és az egykori neoton Família tagjai, csepregi éva és 
Végvári Ádám. A kisebbeket a légvárpark – csúszda, falmászás, 
ugrálóvár, akadálypálya –, kézművesprogramok, bábszínház, 
rajzverseny és zsonglőr játszóház várja. A nagysikerű sütiverseny 
idén is folytatódik – is várják a háziasszonyok soproni borral ké-
szült finomságait, a legjobbak értékes díjat nyernek.

Szakácskirály-választás 
– idén már hatodszor
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Városi hírek

Horváth Ferenc

A moB nyilvánosságra hozta, 
hogy mennyi jutalomra szá-
míthatnak a londoni olimpi-
án sikeresen szerepelt sporto-
lóink, amennyiben a kormány 
elfogadja javaslatukat. Az összegek már előzetesen kiszivá-
rogtak, így aztán össznépi játék kezdődött, hogy megérde-
melnek-e ennyi pénzt érmeseink és helyezetteink. (ilyenkor 
egyesek hajlamosak elfelejteni, hogy mennyi örömöt okoz-
tak nekünk, és hogy milyen büszkén éltük meg magyar-

ságunkat azokban a pillana-
tokban.) tény, az aranyére-
mért javasolt 35 millió forint 
nem kis pénz (az ezüstérme-
sek 25 millióra, a bronzérme-
sek 20 millióra számíthatnak, 
de még a nyolcadik helyezet-
tek is kaphatnak 2 millió fo-
rintot), különösen a mi vi-
szonyaink között. De ha be-

legondolunk, hogy milyen sok munka, mennyi fizikai és sok 
esetben lelki gyötrelem árán jutottak a világ legjobbjai közé, 
hogy mennyi lemondással járt és jár az életük kicsi koruk-
tól, akkor talán már azok sem irigykednek annyira, akik tet-
ték azt az összegek első olvasatakor. Arról nem is beszélve, 
hogy az élsportolók karrierje állandóan borotvaélen táncol, 
mert elég egy rossz mozdulat, és vége sportpályafutásuk-
nak. szóval én egy percig sem irigylem tőlük a milliókat, tíz-
milliókat. megdolgoztak érte, kivételeset cselekedtek, olyat, 
amire csak nagyon kevesek képesek, és amire csak négy-
évente van lehetőségük. Azok, akik most fanyalognak, mi-
lyen hangosak lennének az esetleges kudarcok okán! Persze 
hallottam olyan véleményt is, hogy még ennél is többet ér-
demelnének, mert csodát tettek velünk, mert gyermekeink 
igazi példaképei lehetnek londoni hőseink. sok vagy kevés? 
én nem tudom eldönteni, de úgy gondolom, megérdemlik, 
hogy életük nyugodt mederbe terelődjön, s évek múlva eset-
leg ne kerüljenek olyan méltatlan helyzetbe – mint néhány 
korábbi bajnokunk –, hogy megélhetésükért kelljen küzde-
niük. Ezért indokolt a 35 év feletti, „kiöregedett”olimpiai ér-
mes sportolóknak a havi járadék is. A mostani versenyzők 
közül bizonyára jó néhányan már nem jutnak el Rióba, a kö-
vetkező olimpiára, másokért viszont – új versenyzőkkel kie-
gészülve – szoríthatunk négy év múlva is. én azt sem bán-
nám, ha négy év múlva is azon vitatkoznának az emberek, 
hogy ki, mennyi pénzt kapjon, csak sokszor hallhassuk majd 
a magyar Himnuszt!

Sok vagy kevés?

„Megdolgoztak érte, 
kivételeset csele-
kedtek, olyat, amire 
csak nagyon keve-
sek képesek, és amire 
csak négyévente van 
lehetőségük.”

V Á S Á R C E N T R U M  O B E R W A R T
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Élőállat-bemutató
Lovak, szarvasmarhák, juhok, kecskék és sertések

Építés, lakhatóság, kert
Vadászat & horgászat
Egészség, wellness, szabadidő

Művészet, autó, katonai bemutató
Energia sziget
Fotovoltaik, LED-világítás & szolár 

Mezőgazdasági gépek, kisállatok
Több mint 230 kiállító

VIDÁMVIDÁM          PARK
nyitása 08. 24.VIDÁM    PARK
nyitása 08. 24.VIDÁMVIDÁMVIDÁMVIDÁMVIDÁMV Á S Á R

08. 29. – 09. 02.V Á S Á R
08. 29. – 09. 02.

Szent�István�ünnepén:�Megáldották�az�új�kenyeret�és�a�bort

Piknik és megemlékezés

madarász réka

Az�ország�bármely�pontjára�vetődjünk�is,�
Sopronról�szinte�mindenkinek�egy�emléke-
zetes�osztálykirándulás,�üdülés�jut�az�eszébe.�
Városunk�ebben�a�szezonban�is�a�legkedveltebb�
úti�célok�egyike.

– Sopron továbbra is a magyar-
országi turizmus egyik legfon-
tosabb célpontja – mondja Tama 
István, a Magyar Turizmus Zrt. 
Nyugat-dunántúli Regionális 
Marketingigazgatóságának igaz-
gatója. – Az elmúlt években csak 
Budapest és a fürdőhelyekkel 

rendelkező városok előzték meg. 
Két hete jelent meg egy statisz-
tika a 2011-ben legnépszerűbb 
magyar városokról, és Sopron 
mind a külföldi, mind a belföldi 
vendégforgalom tekintetében 
benne volt a top tízben.

Az idei év eleje nehezen 

indult, kis visszaesés mutatko-
zott, de a júniusi – és várhatóan 
a júliusi – eredmények alapján 

egyre inkább közelítünk a tava-
lyi teljesítményez. Ami a ven-
dégösszetételt illeti, meghatáro-
zóan magyar turisták látogattak 
a városba, ezen kívül osztrákok, 
németek és a nyugat-dunántúli 
régióban egyre sűrűbben meg-
jelenő csehek. A legnagyobb 
aktivitást idén Németországból 
mérték a soproni szálláshelye-
ken. Biztató, hogy a boros és a 
kerékpáros turizmus határo-
zottan felélénkült. – A döcögős 
évkezdéshez hozzájárult az is, 
hogy a Széchenyi Pihenőkártya 
bevezetése jelentősen átalakí-
totta az utazási szokásokat – 
folytatja az igazgató. – Míg az 
üdülési csekket egy összegben 
kapták a munkavállalók, addig a 
SZÉP kártyát általában havonta 
töltik fel a cégek. Ki kell várni, 
amíg a megfelelő összeg össze-
gyűlik, így sokan a nyár vagy 
az év második felére időzítik 
az üdülést. Adataink azt igazol-
ják, hogy az év előrehaladtával 
fokozatosan nő a SZÉP-kártyás 
fizetések száma – teszi hozzá az 
igazgató.

A turisták továbbra is a bel-
várost és a Lövérek sétaútjait 
keresik fel elsősorban. – Va -
lószínűleg az sem tett jót az 
idegenforgalomnak, hogy a Fő 
tér és a Tűztorony rekonstruk-
ciója lassan 3–4 éve zajlik – véli 
Tama István. – Természetesen 
ezekre a munkálatokra már sort 
kellett keríteni, és a felújítás – ha 
befejeződik – minden bizonnyal 
jelentősen emeli a város érté-
két – turisztikai szempontból is.

Hazai�turizmus:�Sopron�idén�
ismét�a�top�10�között�szerepel

tama István

kedvelt célpont: A turisták a belvárost és a lövéreket keresik fel elsősorban Fotó: NémEtH PétER

Családi�piknik,�meg-
emlékezés�az�1989-
es�határáttörésről,�
ünnepi�szentmise,�
főhajtás�Szent�István�
szobránál,�lovasbe-
mutató�és�kispályás�
labdarúgótorna�–�így�
ünnepelték�a�sopro-
niak�augusztus�20-át.

A rendezvénysorozat 19-én a 
Páneurópai Piknik helyszínén 
vette kezdetét. A határáttörés 23. 
évfordulóján Abdai Géza alpol-
gármester mondott szemé-
lyes emlékekkel átszőtt ünnepi 

beszédet és felszólalt Katharina 
Landgraf, a Bundestag CDU 
képviselője is, méltatva a pik-
nik és Magyarország szerepét 

Németország és Európa újra-
egyesítésében. Itt mutatták be 
„A Páneurópai Piknik és határ-
áttörés húsz év távlatából” című 

angol nyelvű kötetet, majd az 
emlékparkban elültették a kép-
viselő asszony által ajándékozott 
fát.  A programsorozat a Fő téri 
családi piknikkel folytatódott, 
változatos színpadi produkci-
ókkal. Augusztus 20-án reggel 
ünnepi szentmisét tartottak 
a Szent István-templomban. 
A főcelebráns Böcskei Győző, 
a templom plébánosa volt. 
Ünnepi beszédet Firtl Mátyás 
országgyűlési képviselő mon-
dott, majd a városvezetők, élü-
kön dr. Fodor Tamás polgármes-
terrel megkoszorúzták Szent 
István szobrát. Ezt követően 
áldották meg az új kenyeret és 
a soproni gazdák borát.

IStVÁn-nApon
Böcskei győző szabadtéri szentmisén áldotta meg az 
új kenyeret Fotó: Pluzsik tAmás

A hAtÁrÁttöréSre eMlékezVe
A páneurópai piknik 23. évfordulóján Abdai géza alpolgármester mondott beszédet Fotó: Pluzsik tAmás
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Zöld Sopron

Városunkban�a�szelektív�hulladékgyűjtő-szi-
geteken�általában�három�konténert�találunk:�
egyet-egyet�a�papírnak,�a�műanyagnak�és�az�
üvegnek.�A�fém�italos�dobozoknak�és�az�állat-
eledeles�dobozoknak�itt�nincs�helyük.

A szelektív hulladékgyűjtés egy-
szer csak belopakodik a háztar-
tásokba, és azon vesszük észre 
magunkat, hogy először csak 
az újságot nincs szívünk a sze-
mét közé dobni, aztán heti 
rutinná válik a szelektív szigetek 

felkeresése jó pár megrakott 
szatyorral, melyekben a szét-
válogatott hulladékot visszük. 
Kezdetben megelégszünk azzal 
is, hogy a használt műanyagpa-
lackokat jó helyen tudjuk, aztán 
gyakran azon jár az eszünk, hogy 

megfelelő helyet keressünk min-
den kidobandó holminak.

Így sokak fejében felmerült 
a kérdés, mi az oka, hogy nem 
he lye zett ki az STKH fémgyűj-
tőket a szelektív szigeteken. 
Illés Árpád, a szolgáltató cég 
szelektív gyűjtési részlegveze-
tője igen pró za i magyarázatot 
ad. Az STKH Sop ron és Térsége 
Környezetvédelmi és Hul la dék-
gaz dál ko dá si Kft. munkatársai 
gyakran kényszerülnek kompro-
misszumokra a rend és tisztaság 

megőrzése érdekében. Ilyen félig 
jó, félig rossz megoldás, hogy 
nem gyűjtik a szelektív szigete-
ken a fémhulladékot, ugyanis 
más városok tapasztalata alap-
ján a fémgyűjtők kiforgatják, fel-
túrják a konténerek tartalmát, a 
rendetlenség eltakarítása pedig 
a cégre, illetve a lakóközössé-
gekre marad. A zárt és őrzött 
gyűjtőudvarok kialakításáig a 
környezetbarát megoldás, ha 
a fém ita los do bo zo kat vissza-
váltjuk a szupermarketekben.

Még�mindig�zöldellnek�a�rétek�és�a�strandok,�
pedig�a�fullasztó�hőség�és�a�tűző�nap�nem�
kímélte�idén�sem�a�természetet.�Az�Alföldet�
sújtó�aszályból�mi�semmit�sem�érzünk.

Az idei nyár Sopron környékén 
nem a hőmérsékleti rekordok-
kal követel magának figyelmet, 
hanem a zivataros napok rendkí-
vül magas számával. Kiss Márton, 
a Soproni Meteorológiai Állomás 
vezetője az 1901 óta folyamato-
san vezetett feljegyzések között 

sem talál magasabb értéket, 
mint a júliusban feljegyzett 17 
ilyen napot. Annyira sok csapa-
dék esett, hogy az eleinte csont-
száraz talaj is „megadta magát”, 
és mélyen átitatódott nedves-
séggel. Így az országos viszony-
latban problémát jelentő aszály 

Sopron környékén megszűnt, 
olyannyira, hogy a Fertő víz-
szintjének szokásos nyári apa-
dása is megállt. A júliusban 
leesett csapadék a sokévi átlag 
négyszerese volt városunkban, 
ennél többet egy hónap alatt 
csak 1914-ben mértek.

Ebben az évben kijutott a szél-
sőségekből bőven – gondoljunk 
csak az enyhe januárra vagy az 
áprilisi hőségre. A természettel 
együtt mi, emberek is nyugodt, 
csendes szeptembert kívánunk.

Lassan vége a strandszezon-
nak, de a napsugarak barátsá-
gos melegét élvezhetjük hete-
kig még. Túrázás vagy sporto-
lás közben is gondolnunk kell 
a napégés elleni védekezésre. 
Egyes ételek is segítenek ebben.

Ezen a nyáron már nem tar-
tottuk különcnek azokat, akik 
nemcsak a strandon, de a város-
ban is fejükön kalappal közle-
kedtek, a krémek, napszemüve-
gek pedig mindenki számára 
természetesek a hírhedt UV-B 
sugarak elleni harcban. 

A modern életforma alaposan 
felborította a testünk egészségé-
hez szükséges egyensúlyt, de tud-
juk, hogy a táplálkozás sokat javít-
hat (és ronthat is) a helyzeten. Az 
antioxidánsok, melyek eltávolít-
ják a káros szabadgyököket, itt a 
bőrünk egészségében is fontos 
szerepet játszanak. Igaz, hogy mi 
magyarok kevés halat eszünk, 
de legalább a kerti grillezések 

alkalmával érdemes egy-egy 
íz ki rán du lást tenni az olajos húsú 
halak világába. A vitaminok, ásvá-
nyi anyagok, de főleg az Omega-3 
zsírsavak megőrzik bőrünk egész-
ségét. A bőr regenerálódását a 
halakban megtalálható fehérje 
és szelén is segíti.

Már érik a gránátalma, akár 
a héjából kikanalazva, akár jog-
hurthoz, akár salátához keverve 
fogyasztjuk, magas an ti o- 
 x i   dáns  tartalmánál fogva ser-
kenti a bőr védekezőképessé-
gét. Hatóanyagai csillapítják a 
napégés okozta gyulladást, sőt, 
képes gátolni a magas UV-B 
sugárzás hatására beinduló 
folyamatok elburjánzását is.

A jeges zöld tea közismerten 
gyulladáscsökkentő hatású. 
Újabb kutatások pedig – po li fe-
nol tar tal má nak köszönhetően 
– a bőr rugalmasságának és ned-
vességtartalmának megőrzését 
igazolták.

elmúlt az aszályveszély

Augusztus 28-án 17 órakor az egészséges, 
virágos Sopronért sorozat 72. részeként a 
juliáneum védett kertjét tekinthetik meg 
az érdeklődők (Szent Margit út 2–4., tulipán 
köz sarka). 

A vendégeket szeretettel látja Bognár István, 
a Szent Margit-plébánia plébánosa és osváth 
András, a nyugdíjas pedagógus otthon igaz-
gatója. A kert értékeiről hárs olivér tájékoz-
tatja a látogatókat.

Kertlátogatás�a�Juliáneumban

eSőS júlIuS utÁn
A sok csapadéknak köszönhetően a talaj telítődött vízzel – mutatja a méréseket kiss 
Márton, a meteorológiai állomás vezetője Fotó: éDER ANDREA

környezetBArÁt MegoldÁS
A nagyobb szupermarketekben visszaválthatjuk a fém italos és állateledeles dobozokat Fotó: NémEtH PétER

MoSt érIk
A gránátalma magas antioxidánstartalmánál fogva 
serkenti a bőr védekezőképességét Fotó: éDER ANDREA

Fémdobozok:�A�szelektív�szigeteken�nincs�helyük,�váltsuk�vissza!

ne dobjuk a szemét közé! Napégés�ellen�
egy�jó�vacsora
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Kultúra, művészetek

 I. hely II. hely

 NagyszíNházi bérletek (5 előadás) 

Premier bérlet 14 000 Ft 11 000 Ft
Bérlet 11 000 Ft 10 000 Ft
Kedvezményes 9 500 Ft 8 000 Ft

 ifjúsági bérletárak (4 előadás) 

Ifjúsági bérlet  5 500 Ft 5 000 Ft

 gyermekbérletárak (3 előadás) 

Gyermekbérlet 4 000 Ft 3 500 Ft

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.hu
www.facebook.com/prokultura • www.prokultura.huje
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Bérletek váltása  
2012. augusztus 21. – október 6.
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Soproni Petőfi Színház évad műsora2012 2013
Nagyszínház a 
Petőfi Színház színpadán 

John Steinbeck: Egerek és emberek
színmű 
rendező: Pataki András
bemutató időpontja: 2012. október 6. 

Kander-Ebb: Kabaré
musical
rendező: Szűcs Gábor (Jászai-díjas)
bemutató időpontja: 2012. november 24. 

Petőfi Sándor: Tigris és hiéna 
színmű
rendező: Katona Imre 
bemutató időpontja: 2013. január 19.

Sing, sing, sing
musical show
rendező, koreográfus: Szakál Attila
Bemutató időpontja: 2013. február 23.

Tamási Áron: Kakasok az édenben 
(Ördögölő Józsiás)
zenés tündérjáték
rendező: Pataki András
bemutató időpontja: 2013. március 23.

Stúdiószínház a  
Petőfi Színház színpadán

Bornemisza Péter: 
Magyar Elektra
rendező: Katona Imre
bemutató: 2012. november 10.

Voltaire: Candide
interaktív kalandozás
rendező: Ács Tamás
bemutató: 2013.

Griskovec: Hogyan ettem kutyát?
színpadi játék
rendező: Czajlik József
bemutató: 2013. 

Pódiumbérlet a  
Liszt Központban

Ákombákom – Kézdy 
György estje
bemutató: 2012. 

Arany: A nagyidai cigányok
vígeposz
rendező: Gál Tamás
Bemutató: 2013.

Darvasi László: A titokzatos  
világválogatott
zenés játék 
rendező: Gaál Ildikó 
bemutató: 2013.

 stúdiószíNház a Petőfi szíNház szíNPadáN (3 előadás) 
Bérlet  6 000 Ft

 Pódiumbérlet a liszt közPoNtbaN (3 előadás) 
Bérlet  6 000 Ft

www.prokultura.hu

novemberben lett volna 86 
éves Tándor Lajos (1926–2012) 
Aese-díjas színművész, vagy 
ahogy szinte mindenki hívta 
őt, Lulu bácsi. Alapító tagja volt 
a Soproni Petőfi Színháznak, 
számtalan darabban láthattuk 
őt. Csendes, elegáns úr volt, 
ódzkodott a rivaldafénytől, 
szeretett inkább a háttérben 
maradni. 

– Vénségemre megáldott a 
sors, soproni éveim alatt ren-
geteg olyan figurát kelthettem 
életre, amely igazi színészálom-
nak mondható – hallottuk tőle, 
amikor kiemelkedő karakterala-
kításai elismeréseként 2006-
ban átvehette az Arany Maszk-
díjat. Időnként a televízióban 
is láthattuk őt, így például a 
Kisváros című sorozatban. 

Több korszakalkotó filmben is 
kapott szerepet, többek között 
A tanú című, ma már klasszikus-
nak számító filmszatírában, az 
Egy óra múlva itt vagyok vagy 
az Oszlopos Simeon című alko-
tásokban is.

Megemelte a kalapját, és vég-
leg búcsút vett – tőlünk, sopro-
niaktól, a színpadtól, az élettől. 
Isten veled, Lulu bácsi!

Lulu bácsi végleg 
vette a kalapját

A soproni színpadon: gubás gabival A végítélet napja című színműben Fotó: Pluzsik tAmás

nagyboldogasszony 
ünnepén megtelt a ben-
cés templom a Wespa-
vonósnégyes koncert-
jére. Wolfgang göllner 
hegedű- és kóczán péter 
brácsaművész Mozart-, 
händel- és Martinu-
duókat adott elő. A 
háromrészes sorozat kon-
certjeire nemcsak soproni 
zenebarátok jöttek, de 
Bécsből is indultak autó-
buszok. Az augusztus 
29-i koncertet követően 
a Bormarketing Műhely 
különleges borokkal várja 
a résztvevőket.

A carmen rendezője, 
ro bert herzl szerint 
ez az opera a nők ope-
rája, carmen figurája 
egy „pendant” (ellen-
pár) a don giovannihoz. A 
carmen a szerelem teljes 
beteljesedését keresi, de 
erre ő sajnos nem alkal-
mas. Bizet zenéje lenyű-
göző mind a mai napig, 
carmen története pedig 
máig aktuális. A csodála-
tos operát európa legna-
gyobb természetes színpa-
dán, Szentmargitbányán 
mutatják be augusztus 
26-ig.

Kamaramuzsika  
a Kecske-templomban

Carmen 
Szentmargitbányán

Igaz, a denevért, johann Strauss talán leg-
híresebb, legismertebb operettjét – ahogy 
a németek mondják, a Fledermaust – az év 
utolsó napján szokták játszani a színházak, 
mi itt, Sopronban már most örülhetünk neki, 
hiszen pár percnyire, Meggyesen (Mörbisch) 
már most megy, igaz, csak augusztus 25-ig. Az 

óriási víziszínpad nemcsak csodálatos vizuális 
élményt nyújt, de azáltal, hogy a világ talán 
legjobb szabadtéri hangrendszerét hallgathat-
juk, szinte stúdiókörülmények között élvez-
hetjük a csodálatos dallamokat. ezzel a darab-
bal búcsúzik el 20 év után prof. harald Serafin 
mint intendáns a mörbischi víziszínpadtól.

A�Denevér�a�szomszédban
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Sport

nem volt szerencséjük az 
időjárással a hagyományos 
nyári kispályás focitorna, a 
Sport Söröző-kupa szervezői-
nek, az eső kétszer is elmosta 
a rendezvényt, ezért különös 
megoldáshoz folyamodtak a 
szervezők.

Amint azt Galambos György, 
a torna főszervezője elmondta, a 
torna első napján még minden 
rendben volt, a csapatok eljutot-
tak a legjobb 16-ig. Az öregfiúk 
tornát és a büntetőrúgó-viadalt 
is lebonyolították – ez utóbbit 
közel 40 résztvevővel –, ám a 
másnapi küzdelmek szinte szó 

szerint „elúsztak” az ítéletidőben. 
Egy hetet halasztottak, ám az 
„esőnapot” is elmosta az eső, 
így a szervezők egy különle-
ges négy tusát találtak ki a csa-
patoknak, amelyek játékosai 
snóbliban, sakkban, snap szer-
ben és dekázásban versengtek. 
Mondanunk sem kell, „borult” 
a papírforma, nem a kispályás 
fociban esélyes együttesek, 
hanem a roppant sokoldalú játé-
kosokból álló Radír nevű alaku-
lat diadalmaskodott.

A szervezők azért remélik, 
jövőre ismét igazi focitornát 
tudnak rendezni.

a Schwechaton megrendezett 
utánpótlás asztalitenisz EB-n a 
magyar serdülő fiúválogatott 
tagjaként állt asztalhoz Böhm 
Gábor, a Turris SE Sopron 15 éves 
versenyzője.

Csapatban a magyar válo-
gatottat a 13. helyen emelték 
ki, az elvárás a Majoros Bence 
(Nyírbátor) – Böhm Gábor 
alkotta csapat számára a leg-
jobb 16 közé kerülés volt. 

A fiú selejtezőcsoportban 
a második kiemelt svédektől 
3–1-re, a későbbi bronzérmes 
dánoktól pedig 3–2-re kaptak 
ki. A továbbjutás szempontjá-
ból döntő mérkőzésen, az ango-
lok ellen 3–2-re sikerült nyerni, 
így a csoport 3. helyén Bőhmék 
továbbjutottak. 

A legjobb 16 közé jutásért 
az ukránokat 3–1-re legyűrték 
fiataljaink. A cél elérése után a 
válogatott örömteli meglepe-
tésre tovább menetelt, a 8 közé, 
ugyanis a szlovénokat is meg-
verték 3–1-re. A negyeddöntőben 
az oroszok már túl nagy falatnak 
bizonyultak, és 3–1-re legyőz-
ték a mieinket. A helyosztókon 
a Majoros–Bőhm duó az oszt-
rák csapatot nagy mérkőzésen 

3–2-re megverte. Az utolsó mecs-
csen az 5. helyért mérkőzhettek 
a magyar fiatalok. A cserejáté-
kos nélkül végigjátszott csapat-
versenyek miatt az ekkorra már 
elfáradt gárda 3–0-s vereséget 
szenvedett a csehektől, de a 
várakozást messze felülmúlva 
a csapat az előkelő 6. helyen 
végzett.

Serdülő ve  gyes  pá  ros   ban 
Bőhm a kecskeméti Imre Leilával 
szerepelt. Vele egy győzelmet 
követően a későbbi második 
román párostól kaptak ki a 16 
közé jutásért, minimális 3–2 
arányban. Fiú párosban a csa-
patban mutatott jó formától 
elmaradva a 32 közé jutásért az 
elvileg gyengébbnek tartott olasz 
páros 3–2-re győzte le a Bőhm-
Majoros duót. Egyéniben Bőhm 
előbb magabiztosan győzte le 
bosnyák ellenfelét, majd a 32 
közé jutásért egy védekező stí-
lusú észttel találkozott, aki a csa-
patversenyek során számos nagy 
skalpot gyűjtött be, Bőhmöt is 
szoros szettekben legyőzte. A 
soproni fiú a kiemelési pozíci-
ójának megfelelően végzett a 
legjobb 64 között – és rengeteg 
tapasztalatot szerzett. 

Pluzsik Tamás

A�legnagyobb�magyarról,�Széchenyi�Istvánról�
nevezték�el�a�Széchenyi�Vágtát,�melyet�
idén�augusztus�25-én,�szombaton�rendez-
nek�meg,�méghozzá�új�helyszínen,�a�soproni�
Brandmajori�Lovasudvarban.�

A Széchenyi Vágta lesz az egyik 
előfutama a budapesti Hősök 
terén szeptember 14–16. között 
megrendezendő Nemzeti 
Vágtának. Mint a rendezőktől 
megtudtuk, a soproni előfu-
tamra 12 lovas nevezését várják.

– Az eddigi előfutamokat 
Nagycenken rendeztük, de 

sajnos több baleset is azt bizo-
nyította, hogy az a pálya bár 
ugratásra kiválóan alkalmas, 
de éppen adottságai miatt 
galoppverseny lebonyolítására 
nem, ezért hoztuk át a versenyt 
Sopronba – hallottuk Anday-
Greese Mariettától. A főszervező 
a továbbiakban azt is elmondta, 

hogy a Széchenyi Vágta első két 
helyezettje, valamint a rende-
zőnként járó egy-egy szabad-
kártya birtokosa képviselheti 
Sopront és környékét a buda-
pesti Nemzeti Vágtán.

– Az előfutamok eredmé-
nyétől függetlenül, a rendezői 
szabadkártya birtokosaként az 
én részvételem már biztos a 
Nemzeti Vágtán – tudtuk meg 
Erőss Pétertől, a brandmajori 
lo vas köz pont vezetőjétől, aki a 
12 éves Panka nevű félvér nyer-
gében indul majd a több mil-
lió forintos pénzdíjjal honorált 
fővárosi viadalon. Mint mon-
dotta, a lovat évek óta arra 

használják, hogy gyerekeket 
szoktassanak rajta a nyeregben 
üléshez, így most egyhónapos 
edzéssel épp robbanékonyságát 
szeretnék fejleszteni. 

– Sopronban a lovas kultúrá-
nak korábban nagy hagyomá-
nya volt, ám a lovasversenyek 
az utóbbi években eltűntek a 
város életéből. Ezt a hiányossá-
got pótolja most ez a verseny, 
amely egyúttal minden bizony-
nyal egy kiváló közösségi, családi 
rendezvény is lesz – mondotta 
az esemény kapcsán, a helyszí-
nen rendezett sajtótájékoztatón 
dr. Fodor Tamás polgármester, a 
Széchenyi Vágta fővédnöke. 

A�legjobb�lovasok�a�vágtán

Lefogyva�és�a�tervezett�rekord�nélkül,�ám�
hihetetlen�élményekkel�gazdagodva�tért�
haza�a�Himalájából�Kiss�János,�a�soproni�
hegymászó.�Bár�a�célját�–�ha�felér,�ő�lett�volna�
a�legidősebb�európai�ilyen�magaslaton�–�nem�
sikerült�megvalósítani,�köznapi�ésszel�nehezen�
felfogható�teljesítményt�hajtott�végre.

Kiss János a Himalája-expedíció 
előtt az Alpokban 4630 méter 
környékére jutott, ezúttal azon-
ban közel 6400 méterig, azaz 
szinte a fellegek közé küz döt te 
fel magát. 

havazás és sérülés
„A szinte folyamatos havazás 
miatt nem tudtunk feljebb jutni, 
de nemcsak mi, hanem az összes, 
a nagyjából velünk egyszerre 
próbálkozó, nem egy világhírű 
hegymászókból álló expedíció 
sem. Egy nagyobb havazás után 
3–4 nappal fagyott és tömörö-
dött volna annyira össze a hó, 
hogy mászni lehetett volna, de 
mivel szinte folyamatosan esett, 
maximum 1–2 hóesésmentes 
nap akadt, nem volt értelme 
kockáztatni. Persze akadtak, akik 
megpróbálták, egy nemzetközi 
csoport tagjai: ők lavinába kerül-
tek, 400 métert zuhantak egy 70 
fokos lejtőn – csodával határos 
módon zúzódásokkal megúsz-
ták” – mesélte itthon Kiss János.

A soproni hegymászó egy 
gleccser megmászása közben 
részleges izomszakadást szen-
vedett a vádliján. Egyszer felju-
tott a 6400 méteres magassá-
gig, és amikor a tábort elhagyva 
még magasabbra akart jutni, 
történt a szerencsétlen sérülés, 
amely bő két hétre tehetetlen-
ségre kárhoztatta. Az alaptábor-
ban próbálta edzésben tartani 
magát, mint a Rejtő-regények 
büntetett légiósai, kövekkel teli 
zsákot cipelgetett. Még egyszer 
azért felmászott oda, ahol addig 
járt, azonban „lent”, az alaptá-
borban töltött két hét alatt 
elvesztette a nagyobb magassá-
gokban lévő ritkább levegőhöz 
való akklimatizációját, amelyet 
csak a folyamatos fel-lemászás-
sal lehet szinten tartani.

kalandos hazaút
A négyfős magyar expedíció 
három tagja végül úgy döntött, 
nem kockáztat, és hazaindul. 
A visszaút igen kemény volt; a 
felszerelés többségét a táborban 
hagyták – a mai napig nem kap-
ták vissza –, egy igen nehezen 
leküzdhető hágón át jöttek le. 
A jégmezők között, 4600–4300 
méteres magasság között egy 
csodás, zöld, növényekkel, virá-
gokkal teli kis ékszerdobozt, 
„tündérkertet” láttak. 

A hazaút is kalandos volt, 
Kiss János az Iszlamabad–
Isztambul repülőjáraton kiej-
tette jegyéből az útlevelét. Nem 
engedték vissza megkeresni, a 
Magyarországra tartó gépre 
csak külön konzuli engedéllyel 
szállhatott fel. Már Budapesten 
várta pár barát, odahaza pedig 
szerettei egy hatalmas, „Isten 
hozott!” feliratú lepedővel vár-
ták... Jani és a család is zokogtak 
e pillanatban... 

Kiss János 15 kilót fogyott a 
kint töltött idő alatt.

csak az Alpokba
A kérdésre, hogy nekivágna-e 
újra, a következőket mondta a 
soproni hegymászó: „Nem bán-
tam meg, hogy belevágtam, ren-
geteg élménnyel gazdagodtam. 
Mindent megpróbáltam, raj-
tam kívülálló okok miatt nem 
sikerült. A mászást három év 
kőkemény edzésmunka, gyak-
ran heti hat napon napi 3–4 
óra edzés előzte meg. Na, ezt 
már – közeledve a hetvenhez –
nem vállalnám, éppen ezért a 
Himaláját sem. 

Most azonban nem szabad 
teljesen leereszteni, heti 1–2 
könnyed edzést végzek... Az 
Alpokba pedig még úgy érzem, 
elmegyek párszor...”

gazdag élményekkel tért haza: „nem bántam meg, hogy 
belevágtam” – vallja kiss jános

A�64�éves�hegymászó�nem�tekinti�kudarcnak,�hogy�nem�sikerült�a�rekord

Hazatért�a Himalájából
Kispályás foci: 
esőben négytusa

tornÁk Az elSő nApon
A SFAc és a Mámor még napsütésben játszhatta a 
meccseket Fotó: NémEtH PétER

Bőhmék hatodik
helyen végeztek az eb-n

Jótékony ökölvívó

ha az ellenfelekkel – legalábbis a szó átvitt értelmében 
– nem is bánik kesztyűs kézzel, a Sopron és környéke 
gyermekjóléti és családsegítő Szolgáltató központ 
gyermekeinek sokat segített adományaival a soproni 
profi bunyós, Máté Ádám. A jótékony bokszoló jó minő-
ségű nyári ruhák adományozásával próbálta a nyarat 
kellemesebbé tenni a gyermekeknek. Fotó: NémEtH PétER

előFutAMok utÁn
A nemzeti Vágtát idén is a hősök terén rendezik meg szeptember 14–16. között Fotó: VAGtA.Hu
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Sport

A�múlt�héten�meg-
kezdte�a�felkészü-
lést�a�2012–2013-
as�évadra�a�Magyar�
Kupa-győztes,�bajnoki�
ezüstérmes�Uniqa�
Euroleasing�Sopron�
női�kosárlabdacsapata.�

Az együttes még nem teljes, 
több kosaras hölgy is a közel-
jövőben csatlakozik az együt-
teshez. A szerb bedobó, Jelena 
Milovanovics a honosított 
center, Krnjics Szara, a váloga-
tott, Zalaegerszegről Sopronba 
több év után visszatérő Zsovár 
Orsolya, valamint a nemzeti 
együttes nyári Eb-selejtezőit 
talpsérülése miatt kihagyó 
Fegyverneky Zsófia edzésbe állt 
Székely Norbert irányításával.

Több leendő kulcsember azon-
ban, köztük a másik két idegen-
légiós később kapcsolódik be a 
felkészülésbe Székely Norbert 

együttesénél. A Vasastól iga-
zolt lett center, Anita Teialne a 
tervek szerint a héten érkezik 
Sopronba, Zavecz Hanna pedig 
hónap végén.

A csapat két U20-as válogatott 
kerettag játékosa, Licskai Zsófia 
és Vágvölgyi Petra az augusztus 
26-án befejeződő korosztályos 
Eb után csatlakozik az együttes-
hez. Shenise Johnson, a csapat 
WNBA-ben kosarazó tengeren-
túli hátvédje, csak jóval később, 
októberben érkezik. A tavasszal 
operáción átesett Szabó Fanni 
felépülése pedig hosszabb időt 
vesz igénybe.

Székely Norbert együttese az 
első három héten a tervek szerint 
intenzív erősítő programot végez 
majd, hétköznapokon kettő – 
kivéve szerdát, akkor „csak” egy – 
edzéssel. A hétvégéken regenerá-
lódnak, úsznak, gyúrnak a lányok. 
Az első edzőmeccset várhatóan 
majd a felkészülés negyedik heté-
ben, azaz majd szeptemberben 
fogja játszani a soproni együttes.

Megkezdte�a�felkészülést�a�következő�
évadra�a�Kis-Rába�menti�Takarék�
Soproni�KC�férfi�kosárlabdacsapata,�
melyhez�a�montenegrói�válogatott�Filip�
Barovics�érkezik�középjátékosnak.

Amint arról Pojbics 
Szabolcs, a klub ügy-
vezetője beszámolt, a 
22 esztendős, 208 centi 

magas, a négyes és 
az ötös poszton 
is bevethető játé-
kos először tíz-

napos próbajá-
tékra érkezik 
Sopronba. A 
klub- és szak-
vezetés ala-
posan lein-
formálta  a 
kosarast, vide-
ofelvételeket 

tekintett meg 
róla. A korábban 

a Buducsnoszt 
és a Niksics csa-

patában is szereplő 
Barovics az utóbbi 

szezonban a monte-
negrói Mornar Bar 

csapatában kosara-
zott. A vezetőség már 

korábban szerződést 

hosszabbított Jermaine Tomas-
szal, az amerikai irányító is 
augusztus végén, szeptember 
elején térhet vissza Sopronba.

A gárda nemrégiben kezdte 
meg a felkészülést Bús Ivánnal, 
Molnár András fiatalabb öccsé-
vel, Bencével, Gombás Gáborral, 
Keresztes Rafaellel, Takács 
Norberttel, Vesztergom Zsolttal, 
valamint az eddig a válogatot-
tal készülő Tóth Gergellyel. Vele 
kapcsolatban Meszlényi Róbert 
vezetőedző abban állapodott 
meg Rátgéber László szövet-
ségi kapitánnyal, hogy bármi-
kor, ha szükség van rá a nemzeti 
csapatban, azonnal a válogatott 
rendelkezésére áll. 

Molnár András a felnőtt, a 
Körmendről tanulni Sopronba 
érkező és az együtteshez igazoló 
Molnár Márton pedig az U18-as 
válogatott együttessel készül, 
mindketten nemzeti együtte-
sük versenyprogramja után 
kapcsolódik be a Kis Rába-menti 
Takarék SKC felkészülésébe. 

Felkészülési szakaszban

Montenegrói�center�próbajátékon�a�férfi�kosárcsapatnál

indul a kosaras szezon

nôI koSArASok
Az elsô edzômeccs szeptemberben vár a lányokra, addig intenzív erôsítô edzést 
végez az uniqa euroleasing Sopron női kosárlabdacsapata Fotó: NémEtH PétER

SAjtótÁjékoztAtón
A csapat és a szponzor gySeV képviselői mutatták be 
az együttest Fotó: NémEtH PétER

Fotó: NémEtH PétER

minden előzetes várakozást 
felülmúló, 6–1-es győzelem-
mel kezdte az új évadot az SVSE–
GYSEV labdarúgócsapata. 

Az együttes csapatkapitá-
nya, Gyánó Szabolcs 3 góllal 
mutatkozott be soproni szí-
nekben. Soós Imre vezetőedző 
azt mondta, az eredménnyel 
elégedett, a mutatott játékkal 
kevésbé. Hozzátette: bár van-
nak tapasztalt játékosai, a tűz-
keresztségen át kellett esni, volt 

némi feszültség a fiúkban. Ami 
nem tetszett az edzőnek, hogy 
a 3–0-s félidőbeli vezetés után a 
csapat engedte felállni az ellen-
felet, amelynek szépítése után 
kapusbravúrok kellettek a veze-
tés megőrzéséhez. Soós Imre 
nagyon reméli, hogy e nagyará-
nyú győzelem hatására szom-
baton 19 órától sokan látogat-
nak majd ki a Káposztás utcába 
az első hazai bajnoki meccsre, 
amelyen Csákvár lesz az ellenfél.

Lehengerlő focistart

érmesek 
a�SMAFC�
tájfutói
A közelmúltban Litvániában, 
Druskininkai térségében rendez-
ték meg 16 ország 333 versenyző-
jének részvételével a 19. erdész 
tájfutó Európa-bajnokságot, 
amelyen két soproni tájfutó, 
Spiegl János és Rétfalvi Lajos 
képviselte igen eredményesen 
Magyarországot és a SMAFC 
szakosztályát.

A rövid távú versenyen Spiegl 
János és Rétfalvi Lajos egyaránt 
a dobogó 2. fokára állhatott fel, 
míg a középtávú versenyen 
Spiegl János az F55-ös kategóri-
ában 1. helyen végzett, Rétfalvi 
Lajos a 13. helyezést érte el.

A váltóversenyen Rétfalvi 
Lajos az F65-ben az aranyér-
mes magyar csapat első futója-
ként, míg Spiegl János az F45-ös 
magyar csapat tagjaként bronz-
érmet szerzett. A soproniak 
remek mérlege tehát 2–2 arany- 
és ezüst-, valamint 1 bronzérem.
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Tallózó

1992
A köztársasági elnök 
Sopronban
A napokban városunkban tár-
gyal Göncz Árpád köztársasági 
elnök és Thomas Klestil osztrák 
szövetségi elnök. A nem hivata-
los munkatalálkozón szó esik 
a Jugoszláviában folyó harcok 
osztrák–magyar hatásairól, 
a bősi vízlépcső ügyéről és az 
1996-ban rendezendő világkiál-
lításról is. (Soproni Hírlap)

óvodamegszüntetés
A SOTEX szeptembertől bezárja 
óvodáját, így a városban az 
utolsó üzemi óvoda is megszű-
nik. A gyermekeket a 17 önkor-
mányzati óvoda fogja befo-
gadni. Várhatóan megnyílik 
a Lövérekben a Szent Margit-
plébánia 30 gyermek befoga-
dására alkalmas óvodája. A 
Kőszegi úti óvodában a hal-
mozottan hátrányos helyzetű 
gyermekek nevelésére szol-
gáló új óvodai csoport indul. 
(Soproni Hírlap)

1962
Vívóélet Sopronban
Szép fel lendü lést  mutat 
Sopronban a vívóélet. A nem-
rég megrendezett városi baj-
nokság népes mezőnye arról 
tanúskodott, hogy egyre foko-
zódó népszerűségnek örvend a 
sportág a városban. Rövidesen 

Szombathelyen tartják meg a 
területi vívóbajnokságokat, és 
ezen a vetélkedésen a soproniak 
is pástra lépnek. A szakvezetők 
elsősorban a SMAFC kardcsapa-
tától, valamint az egyetemista 
kardvívók egyéni szereplésétől 
várnak sikereket. (Kisalföld)

1912
Magyarok az olympiadon
Az olympiad versenyei , 
melyek immár ötödször, ezút-
tal Stockholmban gyűjtötték 
össze az egész világ sportűző 
fiait, lezajlottak. A hatalmas 
Egyesült Államoktól, Angliától 
kezdve még a Balkán-félsziget 
kis Szerbiája is elküldötte sport-
űző ifjait, bizonyára nem azért, 
hogy a sport bármely ágában 
is legyőzzék a nagyobb kul-
túrállamoknak a sport terén 
magas nívón álló képviselőit, 
hanem hogy ezzel is dokumen-
tálják nemzetük létét és külön-
állását. Következő számunkban 
kizárólag a magyarok olympiai 
szerepléséről szeretnénk beszá-
molni, és midőn ezt tesszük, 
nyugodt lelkiismerettel kons-
tatálhatjuk, hogy versenyzőink-
ben nemcsak a magyar sport-
társadalom, hanem az egész 
nemzet bizalma összponto-
sult, kiket útjukban milliók lel-
kesedése kísért. Az elért eredmé-
nyek oly fényeseknek mondha-
tók, különösen, ha tekintetbe 

vesszük azt, hogy a magyar 
sport alig egy évtizede indult 
fejlődésnek. Minden sportem-
ber hő óhaja valóra vált, mely-
nek legszebb bizonyítéka vére-
ink szereplése a most lefolyt 
olympiadon, melyen egyút-
tal beigazolást nyert azon 
örvendetes és elvitázhatat-
lan tény, hogy a testi kultúra 
Magyarországon mérföldes 
lépésekkel halad előre. (Soproni 
Napló)

Fejek mosása galatiknál
Nincs kellemesebb, mint próba-
képpen egyszer fejet mosatni a 
Galatik-féle női fodrászterem-
ben. A csekély egy korona, mely 
ezért fizetendő, és a rövid idő, 
melyet ezen fejmosás igénybe 
vesz, minden nő számára elér-
hető és kívánatos! Még azon 
hölgyek is megkísérelhetik, 
kiknek ez idáig Bécsben vagy 
Budapesten volt alkalmuk 
fejüket mosatni, hisz nálunk 
mindenki dicsérőleg nyilatko-
zik a célszerű fejmosásról és 
ondolírozásról, mely nálam a 
legkényesebb igényeknek meg-
felelően eszközöltetik. Továbbá 
nagy raktárral rendelkezem a 
legfinomabb piperecikkekből 
is!  Sopron, Széchenyi tér 20. 
Az interurbán távbeszélő szá-
munk: 353. (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 ponton 
különböznek egymástól. Azok között, akik ezeket megtalálják, és a helyes megfejtést augusztus 
29-ig beküldik a Soproni téma, 9401 Sopron, pf. 241. vagy a szerkesztoseg@sopronitema.hu cím-
re, ajándékot sorsolunk ki.
A július 11-i számunkban megjelent rejtvény nyertese cipek dóra (Sopron, Várkerület 61.). nyereménye 
3000 forintos könyvutalvány, a cédrus Art klub felajánlása. Az utalvány átvehető és levásárol-
ható a Vörös cédrus könyvkereskedésben – Sopron, Mátyás király u. 34/F vagy a Fekete cédrus 
könyvkereskedésben – Sopron, Bünker köz 2. A augusztus 15-i nyertesünk nevét következő lapszá-
munkban olvashatják. FotóGRAFikA: Pluzsik tAmás

a hónap borásza

Sopron,�a�szőlőtőkék�
végeláthatatlan�sora,�a�
közeli�Fertő�tó�semmi�
mással�össze�nem�
hasonlítható�mikro-
klímája,�mind-mind�
olyan�ihletést�adott�a�
kelta�időktől�kezdve�a�
Soproni�borvidéken�és�
a�környéken�élőknek,�
hogy�a�szőlőművelés�
évezredes�hagyomá-
nya�napjainkig�nyúló�
és�ma�is�virágzó�hagyo-
mányként�szállott�apá-
ról�fiúra.
A vidék jellegzetes szőlőfaj-
tái, melyek meghatározzák 
a Soproni borvidék jellemző 
borainak ízvilágát és hagyomá-
nyait, újabbakkal egészültek ki 
az utóbbi századokban. A filo-
xéra, majd a háborúk pusztítá-
sai után az itt élők új erővel és 
lendülettel kezdtek hozzá a sző-
lők megműveléséhez, a mai kor 
technikái és tudományos isme-
retei kiegészültek az ősök prak-
tikáival és megismeréseivel.

A szülői hagyományok, az ősi 
poncichterek alázatos és áldá-
sos munkája nyomán a szel-
lemiséget követő fiatalember, 
Taschner Kurt elindult azon a 
rögös, de csodálatos úton, mely-
nek gyümölcse a vidék egyik 

meghatározó borászatának 
létrejötte és folyamatos gya-
rapodása. A nagyszülők borki-
mérésétől a Schneebergre cso-
dálatos panorámával tekintő 
borházig hosszú út vezetett. 
Kezdetben az édesapa mellett 
csak palackozással foglalkozó 
ifjúként, majd a szőlész-borász 

szakma fortélyait elsajátítva 
folyamatosan bővítette isme-
reteit, mígnem mára egy 18 hek-
táros szőlőbirtok gazdájaként 
éli mindennapjait: édesapjával 
közösen dolgozik a szőlőben, 
irányítja a vele együtt dolgozó 
szakembereket, és aktívan részt 
vállal a közösségi bormarketing 

és a borturizmus szervezésé-
ben. A Pihenőkereszt néven 
ismert, a város fölé magasodó 
domboldalon helyezkedik el a 
Taschner Borház, mely magá-
ban foglalja a pincét, a palacko-
zót és a vinotékát, ahol borkós-
tolók keretében minden érdek-
lődő számára adott a lehetőség 

a pincészet saját borainak és 
pezsgőinek kóstolására.

A Taschner Bor- és Pezsgőház 
Kft. ma 18 hektáron gazdálkodik, 
ahol kékfrankos, zweigelt, caber-
net franc, cabernet sauvignon, 
pinot noir, irsai olivér, korai 
piros veltelini és zenit fajtákat 
termeszt.

Ősök�praktikái�és�a�modern�technika:�Hosszú�út�vezetett�a�Taschner�Borházig

Pincészet a Pihenőkeresztnél

poncichterek tapasztalatával: taschner kurt egy 18 hektáros szőlőbirtok gazdájaként kékfrankos, zweigelt, cabernet 
franc, cabernet sauvignon, pinot noir, irsai olivér, korai piros veltelini és zenit fajtákat termeszt Fotó: NémEtH PétER

Futófesztivál�
Ágfalván
az eddigi futófesztiválok 
sikere alapján immár hagyo-
mányként, tizedik alkalommal 
rendezik meg szeptember 8-án, 
szombaton 9 órától az ágfalvi 
futófesztivált az egészség és 
sport jegyében, rengeteg sport- 
és egyéb programmal a lovas 
klubban (Ágfalva, Magyar u. 
25). A rendezvény célja, hogy a 
sportolni, mozogni szeretőknek 
versenyszerű lehetőséget nyújt-
sanak, és az iskola sportkörül-
ményeit javítsák a nevezésekből 
befolyt összegből.

Korosztályonként és teher-
bírás alapján különítik el a ver-
senyszámokat, így lesz ovis 
futás óvodáskorúaknak, 1000 
méteres síkfutás 14 éven aluli 
fiúknak, lányoknak, 3,7 kilomé-
teres erdei crossfutás minden-
kinek, 10 kilométeres határfutás 
mindenkinek, 4 x 800 méteres 
váltófutás mindenkinek, erdei 
túrázás, Kangoo Jumps-edzés, 
falmászás-bemutató és -okta-
tás. A helyszínen 9 órától lehet 
nevezni. A nevezőknek ingyen 
tombolajegyet adnak. A ver-
senyszámok győztesei érmet 
és oklevelet kapnak, 10 kilomé-
teres távon, mely a fesztivál fő 
versenyszáma, az abszolút győz-
tes díszserleget kap.

Lehetőség lesz a programon 
orvosi ellátásra, tanácsadásra, 
vérnyomás-ellenőrzésre a ren-
dezvény folyamán, a legkisebbe-
ket pedig játszóház várja. 

További információk

www.agfalva.hu 
www.agendorf.hu
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Tallózó

Felpörgetett 
lélek
Nekem nincs erre időm.  
Persze, hogy tudom, de… 
Biztosan igaza van, csak hát… 
Csak hát…

Pörgünk, pörgünk. Közben 
nem látjuk már sem önma-
gunkat, sem szeretteinket. 
Sokszor már alig találkozunk! 
Futunk a pénzünk után, pedig 
tudjuk, „a pénz nem boldo-
gít”. Pontosabban…, nem 
a pénz boldogít! Tudjuk. 
Hisszük-e?

Mennyi pénz, mennyi idő, 
mennyi egészség kell a bol-
dogsághoz?  Mennyi pénz, 
mennyi idő az egészség 

megőrzéséhez? Mennyi 
egészség, mennyi idő a pén-
zen vett világ élvezéséhez? 
Visszaszerezhető-e pénzzel 
az egészség? Megvehető-e 
pénzért az elvesztegetett idő? 

Gondolkozzon ma, hogy 
legyen holnapja! Ne csak 
éljen! Élje meg az életet! 
Figyelem! Idő és egészség 
nem pótolható. Nem a pénz 
boldogít! 

igaz barátja: az érgondnok
www.sopronert2005.hu
Facebookon: Tschürtz 
nándor, Sopronért

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�a�
Sopronért�Emlékéremmel�kitüntetett�dr.�
Baranyai�Lenke,�Apáczai�Csere-díjas�magyar–
történelem–filozófia�szakos�középiskolai�
tanárt�kérdezi�arról,�neki�mit�jelent�a�soproni-
ság�érzése.�

– Szüleim négy gyermeket 
neveltek fel, én 14 évvel a leg-
fiatalabb bátyám után szület-
tem, így azt szoktam mondani, 
hogy egykeként nőttem föl egy 
négygyermekes családban. 
Bátyáim és ezzel 
a család sorsát 
is  tragikusan 
meghatározta a 
II. világháború, 
hisz Laci oda-
veszett a Don-
kanyarban, Bélát 
1944-ben egy kis bakonyi falu-
ban kivégezték a németek, 
Zoltán bátyám pedig hosszú 
évekig volt orosz hadifogság-
ban Kazahsztánban. Nem is 
tudom, hogyan lehet egy szülő-
nek mindezt földolgozni, hála 
Istennek a mai fiataloknak erről 
fogalmuk sincs és ne is legyen. 
Miután szülőfalumban befejez-
tem az általános iskolát, a sop-
roni tanítóképzőben folytat-
tam tanulmányaimat, melynek 
Apáczai Csere Jánosról elneve-
zett osztályában érettségiztem, 
melyet csak azért említek, mert 

közel negyven évvel később 
különösen felemelő érzés volt 
átvenni az éppen róla, a hazai 
művelődés, tudományosság és 
nevelésügy úttörőjéről elneve-
zett díjat. Minden tekintetben 

más világban 
éltünk akkor, 
az 50-es évek 
első felében. 
Határsáv, akna-
zár vette körül a 
várost, mindeh-
hez pedig páro-

sult egy szigorú kollégiumi 
rend. Ahhoz például, hogy a 
rendre szovjet filmeket vetítő 
Vörös Csillag Moziba elme-
hessünk, írásos osztályfőnöki 
engedély szükségeltetett. 

– Mindezek ellenére már 
akkor éreztem, hogy Sopron 
azért valami más, nem az a 
felület, melyet az akkori évek 
a felszínre hoztak, valódi érté-
kei a mélyben lapulnak. Már 
diákként is jártam a város 
múzeumait, bámulatra kész-
tetett például Munczy Lenke 
tanárnő lakása, csodálatos 

bútor- és műtárgygyűjteménye. 
Megismerhettem a magángyűj-
teményeket, nemcsak a múze-
umként működő Zettl-Langert, 
de Mai Rudolf nyomdásznál a 
régi nyomdai eszközöket, ira-
tokat, Dávid Gyula vasutas-
nál a gyönyörű, míves faliórák 
sokaságát, Tompos Ernőnél 
a kiállításnyi exlibriseket. 
Megcsodáltam a családokban 
öröklődő magas mesterségbeli 
tudást, mint a Riedl-családban 

a hangszerjavításét, a Raf-
fenspergeréknél a kertészetét, 
a Hoffer és Hoffmann családban 
a cukrászatét. Egy hasonlattal 
élve azt mondanám, soproninak 
lenni nagyszerű érzés, hasonló 
a szerelemhez. Egy természeti 
kincsekkel körülvett, kultu-
rális értékekben bővelkedő, 
kiemelkedő történelmi múlt-
tal, kiemelkedő kultúrával bíró, 
sajátos légkörű város polgárá-
nak érzülete ez. 

mit jelent soproninak lenni?

Aki�válaszol:�dr. Baranyai Lenke

életút 1938-ban született Beleden. édesapja nemcsak a falunak, hanem az egész Rábaköznek megbecsült festőmestere volt, de emellett 
az iparos kör könyvtárosi tisztét is ellátta, míg édesanyja a háztartás vezetése mellett varrónőként is dolgozott. sok ezer diákot mond-
hat tanítványának, hisz több mint négy évtizedet tanított a széchenyi-gimnáziumban.

„Soproninak 
lenni nagyszerű 
érzés, hasonló a 
szerelemhez.”

dr. Baranyai lenke

dr. BArAnyAI lenke
Már az 50-es években éreztem, Sopron valami más, 

nem az a felület, melyet az akkori évek a felszínre 
hoztak, valódi értékei a mélyben lapulnak

Fotó: Pluzsik tAmás

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

Kuntz Zoltán

Három�és�fél�ezernél�több�matchboxot�gyűj-
tött�össze�a�soproni�Balogh�Csaba�és�fia.�A�ritka�
mánia�különlegessége,�hogy�a�készlet�egyhar-
mada�tűzoltóautó.�A�lánglovagok�járműveiből�
ráadásul�három�valódi�méretűt�is�birtokolnak.

Valahol ott kezdődött, hogy 
1962-ben Anna, a Széchenyi-
uradalom egykori cselédje egy 
kis bronzból öntött tűzoltó-
szobrot adott emlékül a hat-
éves Csabának. Ő azt ötvenhat 

éves fejjel mind a mai napig 
őrzi. Később már autódarus-
ként két veterán tűzoltóautót 
vontatott a portájára. Egy öreg 
Csepelt és egy 526-os Ikarust. 
Sopronban nem tárolhatta őket, 

ezért a nagyszülők fertőszéplaki 
családi házának udvarán kap-
tak helyet. A harmadik szer-
zeménye egy 1889-es tűzoltó 
lovaskocsi, aminek szivattyú-
ját a híres Seltenhoffer-cég 
gyártotta.

– Imádom a régi tűzoltóutó-
kat, de valódiakhoz manapság 
már irdatlan nehéz hozzájutni. 
Talán ezért álltam rá úgy hét 
évvel ezelőtt a matchboxok 
gyűjtésére. Ebben az esetben is 
a piros, szirénával ellátott jár-
művekre koncentráltam. Mára 

hétszázötven darabot szám-
lálok, a világ minden részé-
ből, mindenféle évjáratban és 
típusban. A többi, csaknem 
háromezer mini autó pedig 
haszonjármű, katonai és sze-
mélygépkocsi, meglehetősen 
bő választékban – mutatja be 
gyűjteményét Balogh Csaba.

Időközben fia, Péter is csat-
lakozott a nem mindennapi 
hobbi műveléséhez. Néhány 
éve együtt járnak a beszerző 
utakra. Többnyire piacokra, 
ahol nagyon olcsón lehet hoz-
zájutni matchboxok tucatjai-
hoz. Ám hírlapterjesztőktől is 
szoktak rendelni a szaklapok 
ajándék „medzsijeiből”. Kedvenc 
programjuk a Csepel Motoros 
Járműtalálkozókon való részvé-
tel. A tűzoltóautókkal jártak már 
Keszthelyen, Balatongyörökön 
és Tatán is. 

– Szeretném még több tűzol-
tóautóval gyarapítani a közös 
gyűjteményünket – mondja 
Balogh Péter, aki apja nyomdo-
kán jár. A gyakorlatot, a műszaki 
hozzáértést elsajátíthatja tőle is, 
de az elméletben még képez-
nie kell magát. Ehhez is meg-
van a kézzel fogható segítség, 
hiszen édesapjának az Autó 
Motor magazinokból – 1952-
től szinte a mai napig – teljes 
gyűjte ménye van.

Balogh�Csaba�és�fia�3500�matchbox�büszke�tuljdonosa

Tűzoltóautó-gyűjtők 

neM cSAk kIcSIBen
A veterán tűzoltóautók a nagyszülők fertőszéplaki családi házában kaptak helyet – 
Balogh csaba és péter itt tartják karban a járműveket   Fotó: NémEtH PétER



2012. augusztus 22.12
Az oldalt összeállította: kóczÁn BÁlInt  www.sopronitema.hu

Sztárok itt és ott

Pink: szelíd anya 
és vad énekesnő

Barbee�kilép�a�tinisztárszerepből,�legújabb�slá-
gerében,�a�Sodor�az�ár�című�felvételben�komo-
lyabb�oldalát�akarta�megmutatni�a�rajongóinak.�

A fiatal énekesnőt új oldalá-
ról ismerhetjük meg legújabb 
dala kapcsán. Barbee Sodor az 
ár című felvétele egészen más 
stílusban készült, mint amit 
eddig hallhattunk az egykori 
tinisztártól. 

Az újdonság már első hang-
zásra is komolyabb, éret-
tebb, mint Barbee korábbi, 

könnyedebb hangvételű – ti -
nisztáros – felvételei. Rádiós 
szakmai teszteken nagy jövőt 
jósolnak neki – a közeljövő 
slágergyanús szerzeménye 
már az országos rádiókban is 
kiemelten fut. Barbee komoly 
célokat tűzött ki maga elé: 
szeretné, hogy a jövőben egy 
másik oldalát is megismerjék. 

A hölgy érzelmes éneke rendkí-
vül sokat tett hozzá új oldalának 
megismeréséhez. 

Az énekesnő dalainak zene-
szerzője Kovacsics Ádám, aki-
nek már számos nagy slágert 
köszönhetünk többek között 
a Unique együttes kapcsán. 
Ezentúl a szövegeket kizárólag 
Barbee írja magának - így tör-
tént ennél a dalnál is. Barbee éle-
tében tehát egy korszak lezárult, 
és a jövőben szeretné a felnőtt 
közönséget is megcélozni. 

Viharos szakításukat köve-
tően másfél év kihagyás után 
újra együtt a Groovehouse.

Judy és Zsolti másfél éve dön-
töttek úgy, hogy 13 esztendő 
után feloszlatják a csapatot. 

Időközben megszületett Judy 
kislánya is: – A gyermekem szü-
letése bölcsebbé tett. Másként 
értékelek emberi tulajdonságo-
kat. Megértőbbé és alkalmazko-
dóbbá váltam – magyarázta az 
énekesnő, aki azonban egy pil-
lanatig sem bánja, hogy annak 
idején asztalt borított. 

De ennyi év nem múlik el 
nyom ta lanul: kiderült, a két 

zenész a hangos szétválás elle-
nére is hiányolta egymást. A 
felderengő szép emlékek és egy 
humorral átitatott beszélgetés 
eredményeként a Groovehouse 
a közelmúltban újraalakult. 
Vadonatúj dallal startolnak. Az 
Adj vissza mindent hamar a 
rádiós slágerlisták élére kerül-
het, ahogy az eddigi dalaik is. 

Legújabb felvételükhöz vi de-
o klip is készült, amit pár héten 
belül megismerhet a közönség 
a zenecsatornákról. 

A Groovehouse eddigi pályafu-
tása alatt számos díjjal, platina- 
és aranylemezzel büszkélkedhet.

Csúcsformában�Pink!�
A�vagány�énekesnő�
kiegyensúlyozott,�bol-
dog�családanya,�de�
karrierje�is�folyamato-
san�ível�felfelé,�szep-
temberben�pedig�új�
nagylemezzel�jelent-
kezik,�amelynek�elő-
futára�óriási�siker�az�
egész�világon.

Néhány hete megérkezett a 
már több mint 10 éve töret-
len népszerűségnek örvendő, 
és immár friss anyukaként 
„tomboló” Pink vadiúj slágere. 
A Blow Me (One Last Kiss) című 
dalt maga Pink szerezte Greg 
Kurstinnel karöltve. Az új szer-
zeményt nagyon megkedvelte a 
közönség, és több millióan lát-
ták a hozzá készült különleges 
klipet.

A csinos énekesnő 2000-től 
napjaink egyik legsikeresebb 
előadója. Már gyermekkora 
óta készült a zenei pályára, 
tinédzser éveiben folyamato-
san képezte a hangját, és rend-
szeresen fellépett philadelphiai 
klubokban. Debütáló lemeze 

az ezredfordulón jelent meg, 
2001-ben már a legismertebb 
énekesnőkkel, többek között 
Christina Aguilerával adta elő 
a Lady Marmalade-ot, amelyért 
Grammy-díjat zsebelt be.

A szókimondó, lázadó stí-
lusáról is ismert Pink sze-
kere ezután indult be igazán. 
Ontotta a jobbnál jobb sláge-
reket, nagy előadóknak szerzett 
számokat, filmhez is írt betét-
dalt, sőt színésznőként is kipró-
bálta magát. 

A rengeteg elismerés mellett 
az utóbbi időben kicsit „lehig-
gadt”, és tavaly nyáron hozta 
világra kislányát. Párjával 
nagyon jól kiegészítik egymást, 
és remekül helyt áll az anyasze-
repben, de tény, hogy az éne-
kesnő zenéhez fűződő viszo-
nyát nem változtatta meg az 
új életvitel.

Négy év hallgatás után most 
szeptemberben ismét egy dal-
lamos, popelemekkel fűszere-
zett, de rockos albummal rukkol 
elő Pink. Az énekesnő csúcsfor-
mában van, hiszen könnyedén 
leadta a terhesség alatt felsze-
dett pluszkilókat, csodásan fest, 
és készen áll arra, hogy ismét 
meghódítsa a világot. 

új SlÁgerrel
pink a gyermekszülést követően ismét „hadrendbe” 
állt, és kész újra meghódítani a világot Fotó: ANDREW 
mACPHERsoN

tInIBől FelnőttSztÁrrÁ  érett
Az újdonság komolyabb, mint Barbee korábbi, könnyedebb hangvételű felvételei

Sodor�az�ár:�Az�érzelmes�dal�szövegét�az�énekes�írta

Barbee új oldala

Szakítás után közös munka: A hangos szétválás után 
másfél évvel egy slágerlistás új dallal startolt az együttes

Újjáalakult 
Groovehouse

A desperado folyamatosan 
készíti a fülbemászó sláge-
reket, melyekkel nemcsak 
hazánkban, de külföldön is 
komoly rajongótáborra tett 
szert a számtalan szakmai el-
ismerés mellett. Az együttes 
legújabb dobása pedig nem 
is egy, hanem máris két dal!
A Miért múlik el? című 
nóta a Facebookon, vala-
mint élőben a transilvanian 
Music Awards díjátadó gá-
lán, Sepsiszentgyörgyön 
mutatkozott be, ahol a 

sikerformáció a 2011-es év 
legjobb pop-dance csapatá-
nak járó díjat vehette át, és 
új daluk előadásával bizonyí-
totta, hogy megérdemelték 
az elismerést. A trió másho-
gyan is szeretne a közönség 
és a szakma kedvében járni: 
elkészült egy angol verzió is, 
az I just Wanna go.
A tizennégy esztendeje léte-
ző magyar zenekar nagysike-
rű élő koncerteken van túl, és 
már külföldre is egyre több 
helyre hívják a desperadot.

Erdélyben�is�hódít 
a�Desperado

Szeptember 15-én egy 40 éves 
legendát köszönthetünk a 
pecsában: fennállásának ke-
rek évfordulóját ünnepli a 
Sopronhoz is több szállal kö-
tődő lord. 
A lord története 1972-ben in-
dult Szombathelyen, az első 
album megjelenésre azon-
ban 1985-ig kellett várni. A 
zenekar himnuszának te-
kinthető Vándor című dal 
már 1980-ban megszületett, 
hat évvel később pedig az 
Mtk-stadionban hergelték a 
tömeget rod Stewart koncert-
je előtt. ebben az időszakban 
stabilizálódott a zenekar felál-
lása: pohl Mihály énekel, erős 
Attila gitározik, gidófalvy 
Attila billentyűs hangszere-
ken játszik, gyurik lajos do-
bol. A tagok több szállal is kö-
tődnek Sopronhoz, a frontem-
ber például a leghűségesebb 
városban él. 
A rendszerváltás előtti idő-
szakban kiadott három album 
a lord egyik legsikeresebb kor-
szaka lett: a ’88-as Szemedben 
csillagok, a ’89-es ragadozók 
és a ’90-es lord 3 lemezek máig 
szerepelnek a koncertek műso-
rán. A sok-sok év emlékét idézi 
majd fel szeptember 15-én a 40 
éves jubileumi műsor, ahol az 
egész életművet átfogó lord-
koncert mellett szerepel az ala-
pító énekes, Sipőcz ernő saját 
zenekara, amely több ős-lord 
dalt is eljátszik majd.

40 éves 
a Lord

MIért MúlIk el?
A desperado folyamatosan készíti a slágereket, 
melyekkel külföldön is gyűjtik a rajongókat


