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Rita Ora kirobbanó formában van! 
Az egzotikus szépségű énekesnő 
legújabb videója hasít az inter-
neten, második stúdióalbuma 
pedig november végén jele-
nik meg. A 2018-as év min-
den tekintetben sikeres a 
popsztár életében, a nagy 
lemezeladások mel-
lett csak a nyáron 33 
különböző helyen 
adott koncertet. 

Kézműves 
remekekBajnokverés

82–81-re nyert a Szolnok ellen a Sopron

Paleo- és biocsokoládékat vagy éppen csokiöntettel borított gyümölcskelyheket is kóstolhattak  
az érdeklődők hétvégén a Liszt-központban a designhét keretében megtartott csokifesztiválon  
FOTÓ: PRO KULTÚRA

Mennyei édességek

Emlékdiplomások

Rubin, gyémánt és arany emlékdiplomákat adtak át a nyugdíjas 
pedagógusoknak a soproni városházán. Összesen 29 egykori 
tanító, illetve tanár vette át az elismerést. FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS

Szédületes 
Rita Ora

Teljesülnek 
az ígéretek

Egy év alatt 4 milliárd forintból újulnak meg Sop-
ron utcái, járdái. 2 milliárdba került a belvárosi 
utak rekonstrukciója, 2 milliárdból pedig a külön-
böző városrészek útjai kapnak új burkolatot.

A közelmúltban adták át 
a Magyar Kézműves Re-
mek díjakat, a rangos el-
ismerésben két soproni 
mester részesült. Ba-
logh Eszter ólmozott-
üvegablak-készítő egy 
angyalt ábrázoló mun-
kájával, Marton Ferenc 
kárpitosmester pedig 
főúri székével érdemel-
te ki a díjat. Mindkét mű-
vész egyedi alkotásokat 
készít, évek óta fáradha-
tatlanul dolgozik azon, 
hogy szakmáját nép-
szerűsítse a fiata-
lok körében. 
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2018. október 23. kedd 18.00 óra
Széchenyi tér – 1956-os emlékmű
(Esőhelyszín: Soproni Petőfi Színház)

Ünnepi beszédet mond:
Dr. Fodor Tamás
Sopron Megyei Jogú Város
polgármestere

Közreműködik:
Papp Attila és Molnár Anikó színművészek

Sopron Balett:
Lélekdobbanások (táncjáték)
Koreográfus: Demcsák Ottó
Harangozó-díjas tánctagozat vezető

Ünnepi megemlékezés
az 1956-os forradalom
és szabadságharc
évfordulója alkalmából

2018. október 23. kedd 18.00 óra
Széchenyi tér – 1956-os emlékmű
(Esőhelyszín: Soproni Petőfi Színház)

színművészek

CZIRÁKI VIKTÓRIA

Egyre több az adat-
halász e-mail. Az 
elektronikus levele-
ket sokszor a bankok 
nevében küldik ki a 
csalók, és az embe-
rek jelszavait próbál-
ják megszerezni. 

– A pénzügyi, telekommuni-
kációs szolgáltatók kiemelten 
kezelik az adatok védelmét, 
soha nem kérik elektronikus 
levélben ügyfeleik adatait, fel-
használóneveit, jelszavait  – 
mondta el a Soproni Témá-
nak Babelláné Lukács Katalin, 
a Soproni Rendőrkapitányság 
őrnagya, kiemelt bűnmegelő-
zési főelőadó. – Soha, semmi-
lyen okból másnak – főként 

ismeretleneknek – ne adjuk ki 
a bankszámlaszámunk adatait, 
e-mail postafiókunk felhaszná-
lónevét és jelszavát, előfizetői 
azonosítónkat!

Soha ne nézzük meg a linkre 
rákattintva az e-mailben kapott 
belépési oldalt, még abban az 
esetben sem, ha a küldemény-
ben szereplő arculati elemek 
hasonlítanak a szolgáltatónk 
által használtakra! Soha ne re-
agáljunk idegen nyelvű vagy 
hibás, ékezet nélküli levélre! 
Mindig gondosan nézzük meg 
az e-mailben kapott belépési ol-
dal címét, és soha ne lépjünk be 
oda, ha az nem tartalmazza az 
adott szolgáltató nevét, vagy ha 
nem .hu-ra végződik! A belépé-
si oldal eléréséhez használjuk a 
biztonságos megoldást, például 
a böngésző könyvjelzőjét, kereső 
által adott elérhetőséget, vagy 
kézzel írjuk be a címet!

Csaló e-mailek  
a bank nevében

RENDŐRSÉGI SOROZAT

FOTÓ: ILLUSZTRÁCIÓ

13. Múzeumok Őszi Fesztiválja – Sopron volt a házigazda

Szenzációs örökségünk

Turisztikai fejlesztések

CZIRÁKI VIKTÓRIA 

Félidejéhez érke-
zett a 13. Múzeu-
mok Őszi Fesztiválja. 
A programsorozat-
hoz ezúttal is csat-
lakozott Sopron – a 
„Szenzációs öröksé-
günk” alcímet viselő 
rendezvényen a város 
muzeális intézményei 
mutatkoztak be.

A Szabadtéri Néprajzi Múzeum 
és a Magyar Turisztikai Ügynök-
ség a múzeumok őszi fesztivál-
jának vidéki programjait nép-
szerűsítendő tanulmányutat 
szervezett Sopronba. A túrán 
bemutatkozott a Múzeum-
pedagógiai nívódíjas és Az év 
kiállítása-díjat elnyert Macs-
kakő Gyermekmúzeum, majd 
egy különleges felfedezőtúrára 
invitálták a résztvevőket az egy-
kori soproni villamos nyomá-
ban. A délután során a Várhe-
lyen Mrenka Attila régész és 
Taschner Tamás idegenvezető 

egy kelta túra keretében tar-
tott előadást a vaskorszak-
ról. – Másfél évtizedes múltra 
tekint vissza az őszi fesztivál, 
idén 150 múzeumban 1500 
program várja az érdeklődőket 
– mondta el a Soproni Témának 
dr. Bereczki Ibolya, a Szabadtéri 
Néprajzi Múzeum ágazati fel-
adatokért felelős főigazgató-he-
lyettese. – Központi témánk a 

szenzációs örökség. Az örök-
ségre mint kifejezésre sok-
szor úgy asszociálnak, hogy az 
valami régi és unalmas dolog. A 
múzeumba járás az óvodások–
kisiskolások számára a közok-
tatás kereteiben valósul meg. 
Fontos célunk a kamaszokat és 
fiatal felnőtteket és megszólí-
tani, az ő nyelvükön „tálalni” 
kulturális értékeinket.

Az egész napos programot 
sajtótájékoztató zárta, ahol a há-
zigazda, dr. Tóth Imre igazgató 
bemutatta a Soproni Múzeum 
idei programkínálatát, kapcso-
lódását a múzeumok őszi fesz-
tiváljához, valamint kitért az 
eddig megtartott fesztiválprog-
ramjaik sikerére is.

Sopron város képviseleté-
ben dr. Farkas Ciprián tanács-
nok adott tájékoztatást a város 
kulturális és turisztikai fejlesz-
téseiről, valamint szót ejtett a 
programturizmusról és az eb-
ben kiemelkedő szerepet vállaló 
muzeális intézményekről.

A múzeumok őszi fesztivál-
ja november 11-ig tart, további 
információk kaphatók a www.
oszifesztival.hu oldalon. 

MADARÁSZ RÉKA

A Magyar Szállodák és 
Éttermek Szövetségé-
nek (MSZÉSZ) Nyu-
gati Régiója idén Sop-
ront választotta őszi 
ülése helyszínéül. Az 
esemény kapcsán az 
elnököt kérdeztük a 
jövőbeli tervekről.

– Kiemelt turisztikai célterület-
ként a régió különös figyelmet 
kap a kormányzat részéről, a 
Magyar Turisztikai Ügynökség 
pályázatain keresztül is – tud-
tuk meg Könnyid Lászlótól, az 
MSZÉSZ elnökétől. – Várható, 
hogy számos szálláshely meg-
újul. Ugyanakkor nem való-
színű, hogy a régió szálláshelykí-
nálata jelentősen bővülne, azaz 
nem számíthatunk tömegesen 
új szállodai beruházásokra a 
városban és környékén, mivel 
ezt statisztikai adatok sem 
indokolják. Sopron egy régiót 
alkot a Fertő tóval, ahol azon-
ban még számos attrakcióra és 
a tó közvetlen közelében lévő jó 

minőségű új szálláshelyre van 
szükség. A szakmai szövetség 
éppen ezért valószínűnek tartja, 
hogy itt várhatóak még fejlesz-
tések. A Kisfaludy-program pél-
dául rendkívül kedvező feltéte-
leket biztosít.

– Jelenleg megfelelő a szál-
láshelyek száma és minősége, 
ha az éves átlagos foglaltsági 
adatokat nézzük – zárta az el-
nök. – Folyamatosan fejlődik 

a gasztronómiai kínálat, az el-
múlt pár évben Sopronban és 
környékén is nagyon sok jó ét-
terem, borászat jött létre vagy 
alakult át, a VOLT Fesztivál pedig 
egy új közönségnél helyezte fel 
a térképre a várost. 

A legnagyobb, az országos 
átlagot is meghaladó mértékű 
kihívás a megfelelő munkaerő 
biztosítása mind az éttermek-
ben, mind a szállodákban. 

Bírák látogattak a börtönbe
A Győri Törvényszék elnöké-
nek meghívására szakmai láto-
gatást tettek a Sopronkőhidai 
Fegyház és Börtönben a bécsúj-
helyi (Wiener Neu stadt) tarto-
mányi bíróság vezetője és bírái. 
18 ausztriai és a 9 magyaror-
szági bírót – köztük dr. Takács 

Józsefet, a Győri Törvényszék 
elnökét és az ausztriai partne-
rét, Jutta Burianeket – Soczó 
László büntetés-végrehaj-
tási ezredes, intézetparancs-
nok fogadta.

Az intézet történetének, szak-
mai múltjának és jelenének 

ismertetését követően a csoport 
megtekintette a látogatófoga-
dó helyiséget, a körletépületet, 
a sportudvart, a távmeghallga-
tó helyiséget, a múzeumzárkát 
és a fogvatartottak által a kép-
zőművészeti szakkörön készí-
tett tárgyakat.

Sopronban egyre több a színvonalas étterem és 
kávézó FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS 

A SOPRONI PROGRAMOK
A helytörténet szórakoztató címmel Bolodár Zoltán, a Soproni Múzeum fotó-adattárosa tart 
előadást október 26-án 17 órától a Fabricius-házban. A Soproni Evangélikus Múzeum olyan 
köteteket mutat be az elemlámpa fényében, amelyek az állandó kiállításban nem láthatók. A 
program október 29-án 18.30-kor kezdődik, előzetesen regisztrálni a sopron.gyujtemenyek@
lutheran.hu e-mail-címen kell. Szintén az evangélikus múzeum szervezi a Gyere és légy kre-
atív című Márton-napi játszóházat. Az óvodásokat és kisiskolásokat október 30-án 9.30-tól 
várják a Színház utca 27-be. A soproni villamos útján haladó felfedezőtúrán pedig egészen 
november közepéig részt lehet venni, a játék a Cédrus Könyvkereskedésből indul.

Szabadhegyi Zita, a Soproni Múzeum PR és marketing munkatársa mutatta be  
a soproni villamos nyomába eredő felfedezőtúrát FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS
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A csontritkulás néma kór, kezdetben semmi-
lyen klinikai tünetet nem okoz. Első jele kis 
hát- és csontfájdalom, testmagasság-csök-
kenés. Sokszor egy csonttörés hívja fel rá a 
figyelmet, de ekkor már nagy baj van. Előre-
haladott formájában azonban már a minden-
napi élet biztonságát is veszélyezteti.

Elérkezett az ősz, csökken a 
napsütéses órák száma, mely-
nek eredményeként – ha nem 
pótoljuk mesterségesen – a 
szervezetünkben alacsonyabb 
lesz a D3-vitamin szintje. Ez 
a vitamin – mely valójában 
hormon – sok egyéb ked-
vező hatása mellett főként a 
csonttömeg megőrzésben 
nyújt segítséget. – Mond-
hatjuk, hogy tavasz elejére a 

D3-vitamin-hiányos állapot 
Magyarországon szinte min-
denkit érint. Élelmiszerekből 
nem lehet bevinni, érdemes 
étrend-kiegészítőként pótolni 
– fogalmazott dr. Nábrádi Sán-
dor, a Soproni Gyógyközpont 
traumatológia–ortopédia osz-
tályának főorvosa. – Ha csök-
ken a csonttömeg, osteoporo-
sis, vagyis csontritkulás léphet 
fel. A betegség kezdeti tünetei 
nagyon enyhék. A hátfájdalom 
annyira hétköznapi panasz-
nak tűnik, hogy gyakran oda 
sem figyelnek rá, pedig már 
a csigolyák összeroppanását 
jelzi. Állandó panaszokat csak 
később okoz, így szinte észre-
vétlenül alakul ki a már mara-
dandó elváltozás.

Néma kórnak is hívják emi-
att. Sajnos sok esetben, mire 
a beteg tudomást szerez róla, 
már törik valamelyik csont-
ja, ezért nagy hangsúlyt kel-
lene fektetni a megelőzés-
re. Gyógyítani nehezebb, 
mint megelőzni, ráadásul az 
időskori combnyaktöröttek 

statisztikája szomorú: min-
den harmadik beteg egy éven 
belül meghal.

Magyarországon évente 
mintegy 30.000 csigolyatö-
rést és legalább 50.000 egyéb, 
típusos osteoporosisos csont-
törést jelentenek. – A töréssel 
együtt járó csontritkulást már 
a súlyos osteoporosis kategó-
riába soroljuk – folytatta dr. 
Nábrádi Sándor, aki arra is fel-
hívta a figyelmet, hogy 50 év 
felett ezen csonttörések meg-
előzése érdekében érdemes 
szűrővizsgálaton részt venni. 
– Osztályunkon csontritku-
lás szakrendelés működik, de 
a Soproni Gyógyközpontban 
a reumatológiai osztályon is 
van osteoporosis szakrendelés, 

a nőgyógyászati osztályon pe-
dig menopauza szakrendelés 
keretében lehet részt venni a 
vizsgálatokon. – A protokoll 
szerint egy csontállapotra vo-
natkozó laborvizsgálat, egy 
úgynevezett denzitometria, 
vagyis csontsűrűség-mérés és 
egy háti–ágyéki gerinc-rönt-
genvizsgálat szükséges. 

A csontritkulás megelőzé-
sében a napfényen (D3-vita-
minon) túl a táplálkozásnak 
is nagy szerepe van, hiszen 
csontjaink építőeleme a kal-
cium, melyet élelmiszerekkel 
tudunk bevinni a szervezetbe. 
Nemcsak a tejtermékek, de pél-
dául az olajos magvak, zöld le-
veles zöldségek, a gomba is sok 
kalciumot tartalmaz.

Csontritkulás: fontos a megelőzés!

EGÉSZSÉGÜNKÉRT

Balogh Eszter angyalt ábrázoló munkájával, Marton Ferenc főúri székével nyert díjat

Kézműves remek mesterek
A közelmúltban adták 
át a Magyar Kézmű-
ves Remek díjakat. A 
rangos elismerésben 
két soproni mester, 
Balogh Eszter ólmo-
zottüvegablak-ké-
szítő, illetve Mar-
ton Ferenc kárpitos-
mester részesült. 
Őket mutatjuk be 
lapunkban. 

KÖVES ANDREA

Üveges Eszter 
Üveges Eszter védjegy, fogalom 
a finom kézműves portékákat 
kedvelők számára. Szeme csil-
log, ahogy a mini birodalmá-
ban mutatja a frissen beszer-
zett kincseit. A kívülálló csu-
pán színes, törékeny tömböket 
lát bennük, ő üvegbe álmodott 
könnyed pillangókat, repkedő 
szitakötőket, az ablak fényé-
ben életre kelt rózsás, angyalos 
vagy éppen boldogságmadaras 
képeket. Elnézve törékeny alka-
tát, szinte hihetetlen, hogy már 
húsz éve nap mint nap az üve-
gesek kemény, nehéz munkáját 
űzi, ahogy ő fogalmaz: – Büdös 
is, koszos is ez a munka, de a 
végeredmény maga a csoda. 
Az üvegezés folyamata tényleg 
igazi rejtély, hiszen a legvégén 
derül ki: milyen finom, a fény-
ben életre kelő alkotás születik.

Eszter szülei sok-sok nehéz 
pillanatot éltek át, amikor lá-
nyuk általános iskolás volt. A 
beírások rendszeresek voltak, 
hiszen a matematikai példák 
helyett füzetében szebbnél 
szebb rajzok sorakoztak. A pá-
lyaválasztásnál egyértelmű volt, 
hogy művészeti iskolába megy, 
ám eredetileg a tűzzománcozás 
és a fazekasság érdekelte. Mivel 
a felvételi rajza annyira jól sike-
rült, felajánlották neki, hogy a 
kísérleti jelleggel induló üveg-
képzésben vegyen részt. Egy 
életre szóló szerelem lett belő-
le. – Soha sem munkaként te-
kintettem az üvegezésre. Min-
den darab más-és más, nincs két 
egyforma pillangó vagy fali kép 
– árulja el.

Igazi kísérletező alkat, újab-
ban üvegbe álmodik ékszereket. 
Amivel kézműves ismerőseivel 
együtt kissé hadilábon áll, az a 
marketing, saját maga, a munkái 
népszerűsítése. Ám itt is nagyot 
lépett: megalakította segítői-
vel együtt a Soproni Kézműves 
Műhelyek elnevezésű csopor-
tot. Ennek köszönhetően a he-
lyi kamara égisze alatt remek 
programokon, foglalkozásokon 
keresztül mutatkozhatnak be a 
tehetséges soproni alkotók, leg-
közelebb október 21-én, vasár-
nap várnak minden érdeklődőt 
nyílt napra 10 órától a Deák tér 
14. szám alatt.

Miközben a műhelyében me-
sél minderről, megjelenik na-
gyobbik gyermeke: a hatéves 

Franciska, aki elmélyülten neki-
lát egy üvegmécses festésének. 
Az üveges mesét talán majd ő 
viszi tovább…

P. HORVÁTH LÁSZLÓ

Kárpitosmester 
– Ötvenegy éves szakmai pálya-
futásom alatt igyekeztem min-
dig szeretett városom hírnevét 
öregbíteni – mondta el lapunk-
nak Marton Ferenc. – Jó volt sop-
roninak lenni, amikor a díjat 
átadták és méltatták munkás-
ságomat. A termékeim egyedi 
tervezésűek, mindegyikből 
egyetlen darabot készítek. A 
másik szakmám asztalos, így 
megadatott az a lehetőségem, 
hogy minden egyes munkafo-
lyamatot magam végezzek el. 
Sok idő nincs a pihenésre, mert 
már most készülök a jövő évi 
kiírásra, egy reneszánsz kana-
péval foglalkozom.

Marton Ferenc egy másik 
munkája, a reneszánsz trón-
szék nagy sikerrel szerepelt a 
kézműves szemmel Mátyás ki-
rály és kora című kiállításon – a 
Magyar Kézművességért Ala-
pítvány tárlatát minden évben 
a Duna Palotában tartják meg. 
Mint megtudtuk, az elmúlt ti-
zenkettő évben minden alka-
lommal jelentkezett a Magyar 
Kereskedelmi és Iparkamara 
kézműves remek pályázatá-
ra, a mostanival együtt ötször 
nyert is. Emellett idén is beke-
rült a Magyar Kézművesség 

– 2018. című könyvbe. A köte-
tet három nyelven adták ki, és a 
magyar kézművesség legszebb 
darabjait tartalmazza.

Az ezüst- és aranykoszorús 
mester egyedül dolgozik a mű-
helyében, de nagy segítségére 
vannak a fiai. Marton Ferenc 
évtizedeken keresztül képzett 
tanulókat (munka mellett) a 
soproni és győri szakiskolák-
ban. A Sopron és Vidéke Ipar-
testületben újabb négy évre 

megválasztották a mestervizs-
ga-bizottság elnökének, a kö-
zeljövőben pedig Nagykanizsán 
vizsgáztatja majd le a leendő 
kárpitosmestereket. 

– Szerencsésnek mondhatom 
magam, hisz a kárpitos és asz-
talos mesterségem nemcsak 
a család megélhetését bizto-
sította, hanem a munkám az 
évtizedek alatt hobbimmá, sőt 
szenvedélyemmé is vált – zárta 
Marton Ferenc.

Szelídgesztenye: 
bőséges termés
MADARÁSZ RÉKA

Összességében elmondható, hogy az idei 
szelídgesztenye-termés bőségesnek számít 
az előző évekhez képest. Üröm az örömben 
azonban, hogy már a szüret korai szakaszában 
is sok volt a rossz gesztenye.

Sopronban és környékén nem 
nehéz szelídgesztenyére buk-
kanni, hiszen a faj előfordulása 
gyakori ezen a területen. Két 
nagyobb gesztenyés található 
a Fáber réten és Ágfalván, ezek 
azonban magántulajdonban 
vannak, tehát ha valaki geszte-
nyepürére vágyik, jobban teszi, 
ha az erdőben keresgél.

– Idén az időjárási viszonyok 
kedveztek a szelídgesztenye-ter-
mésnek – tudtuk meg Bánáti 
Lászlótól, a TAEG Zrt. parker-
dei és kommunikációs igazga-
tójától. – Akár rekordtermés is 

lehetett volna, aminek még a ká-
nikula sem állt útjában. A nyár 
azonban csapadék nélkül telt, 
ami ahhoz vezetett, hogy már a 
szüret kezdeti szakaszában ren-
geteg volt a kifúrt, lyukas szem. 
Ilyenekkel máskor a szezon vé-
gén szoktunk találkozni.

A termés a tavalyinál jobb volt. 
Bánáti László azt is elmondta, 
hogy néhány évvel ezelőtt ko-
moly lépéseket tettek a faj kéreg-
rák elleni védelme érdekében – a 
fákat antagonisztikus gombával 
oltották be. A tevékenység ered-
ménye ma már kézzel fogható.

Dr. Nábrádi Sándor

Balogh Eszter üvegműves munka közben  
FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS 

Marton Ferenc a nyertes főúri székkel  
FOTÓ: NÉMETH PÉTER
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TELEFONSZÁMOK

50, 60, 70 éve végzett pedagógusokat köszöntöttek

Emlékdiplomások
HUSZÁR JUDIT

Rubin, gyémánt és 
arany emlékdiplomá-
kat adtak át a nyugdí-
jas pedagógusoknak 
a soproni városházán. 
Összesen 29 egykori 
tanító, illetve tanár 
vette át az elismerést.

Izgatott zsivajtól volt han-
gos múlt kedden a soproni 
városháza díszterme, itt gyűl-
tek ugyanis össze a nyugdíjas 
pedagógusok. A város vezetése 
nevében dr. Simon István alpol-
gármester és dr. Farkas Ciprián 
tanácsnok, valamint dr. habil 
Varga László, a Soproni Egyetem 
Benedek Elek Pedagógiai Kará-
nak dékánja köszöntötte a meg-
jelenteket, ők adták át az emlék-
diplomákat is. A 70 évvel ezelőtt 
végzettek rubin, a 60 éve diplo-
mázók gyémánt, az 50 éve vég-
zett pedagógusok arany emlék-
diplomát kaptak.

– Magyarország Kormánya, 
valamint a soproni önkormány-
zat is elkötelezett a családok és 
az ifjúság támogatása mellett, 
ugyanakkor a nyugdíjasokat is 
nagyra becsüli – hangsúlyozta 
dr. Simon István. Az alpolgár-
mester bemutatta a családokat 
segítő kormányzati intézkedése-
ket, a nyugdíjasoknak nyújtott 

támogatásokat, az elmúlt év-
ben bevezetett nyugdíjprémi-
umot, és méltatta az egykori 
pedagógusok áldozatos mun-
káját, amellyel megalapozták a 
mai Magyarország eredményeit.

– Önök vállalták a felelősséget 
és a hivatásuk az volt, hogy em-
bereket neveljenek – tette hozzá 
dr. habil Varga László. A dékán 
emlékeztetett arra, hogy az em-
ber életének első 18 éve a jövője 
szempontjából döntő jelentő-
ségű, ezért is nagyon fontos a 
pedagógusok munkája.

A nyugdíjas pedagógu-
soknak a soproni zeneiskola 

tanítványai, valamint Szőcs 
Erika, a Soproni Petőfi Színház 
művésze adott elő színvonalas 
műsort. Az emlékdiplomák át-
adása után rendezett fogadáson 

dr. Farkas Ciprián lánghoz ha-
sonlította a pedagógusokat, 
akiknek az a feladatuk, hogy 
fényt és ezzel utat mutassanak 
az ifjúságnak.

SZOBROK, MŰEMLÉKEK, KÖZÉPÜLETEK

Liszt Ferenc 
mellszobra
Viktor Oskar Tilgner (1844–1896) pozsonyi születésű 
osztrák szobrászművész egyik utolsó alkotását 1893-
ban avatták föl. A mellszobor eredetileg a Petőfi téren, 
a színház előtt állt, de ez a helyszín a rossz arányok, a 
tér, illetve a szobor mérete miatt nem bizonyult sze-
rencsésnek, ezért a köznyelv méltatlanul pecsétnyo-
mónak is nevezte az alkotást. A Soproni Városszépí-
tő Egyesület javaslatára előbb az Erzsébet-kertbe he-
lyezték át, 1977 óta pedig a magáról a zeneszerzőről, 
az 1811-ben a Sopron vármegyei Doborjánban (Rai-
ding) született, majd 1886-ban Bayreuthban elhunyt 
Liszt Ferencről elnevezett konferencia és kulturális 
központ előtti kis teret díszíti. A mellszobor mintáját 
a Soproni Liszt Ferenc Múzeum őrzi.

FOTÓ ÉS SZÖVEG: PLUZSIK TAMÁS

Tóth Ernőné 1948-ban kezdte a tanítást a kurucdombi iskolában – 
rubindiplomáját most vette át FOTÓ: LECZOVICS ZSOLT

AZ EMLÉKDIPLOMÁS PEDAGÓGUSOK
Rubin emlékdiplomát vett át dr. Varga Sándorné, Kis-Pál Jó-
zsefné, Radó Józsefné, Tóth Ernőné. Gyémántdiplomát ka-
pott Becze Gézáné, Bendzsel Ferencné, Blazsetin Istvánné, 
Cséry Samuné, Dukai Imréné, Fekete Lajosné, Futó Árpádné, 
Horváth Árpádné, Horváth Imelda, Kallós Károlyné, Karakai 
Győzőné, Kocsis Lajosné, Kovács Kornélné, Léránt Gyuláné, 
Németh Pálné, Payrits Mária Rozália, Rétfalvi Lászlóné, Riba 
Lajosné, Simon Ernőné, Szabó Gyuláné, Ujjné Keszei Márta 
Mária, Vattay Dénesné. Aranydiplomás lett Horváth Gyulá-
né, Kővári Katalin, Pécsváradi Ágnes Mária.

EZ LESZ…
Utazás a bélyegek világába

Október 17., szerda 18 óra, Ligneum látogatóközpont
Szemerszki Richárd okleveles erdőmérnök-hallgató ki-
állítását dr. ifj. Sarkady Sándor nyitja meg

Lackfi János és Vörös István  
(át)irodalmi estje

Október 18., csütörtök 18 óra, Liszt-központ

Tálentum – vendég dr. Király Géza
Október 18. 18 óra, Ligneum látogatóközpont

Csillagászat 
Október 19., péntek 18.30, Alphapark

Road koncert
Október 19. 20 óra, Hangár Music Garden 

Dead Stare koncert
Október 19. 21.30, Búgócsiga Akusztik Garden

Az élettelen természet szépségei
Október 20., szombat 9 óra, Brennbergbánya
Őszi geotúra a Soproni-hegyvidéken

Társasház – társasjáték
Október 20. 10 óra, Liszt-központ

Rockabilly Rumble
Október 20. 21 óra, Búgócsiga Akusztik Garden

Szirmok 
Október 21., vasárnap 9.30, 11 óra, 16 óra, 
Liszt-központ
A veszprémi Kabóca Bábszínház előadása

Süsü, a sárkány kalandjai 
Október 21. 11 óra, 16 óra, GYIK Rendezvényház
Zenés mesejáték két felvonásban

Hollywood Rose 15. szülinapi buli
Október 21. 19 óra, Búgócsiga Akusztik Garden

Ünnepi koncert
Október 22., hétfő 18 óra, Liszt-központ
Koncert Liszt Ferenc születésnapján

Czanik Ferenc tárlata
Megtekinthető: október 26-ig, munkanapokon 15–17 
óra között, Várkerület Galéria

A horvát nemzetiségi önkormányzat október 27-én, szom-
baton 19 órakor koncertet szervez. Fellép a Rouge együt-
tes és barátai, valamint a Klaba Fjabula.

Nemzetiségi koncert

RÖVIDEN

Módosul 
a nyitva tartás

Az október 23-ai mun-
kaszüneti nap körü-
li munkarendváltozás 
miatt a polgármesteri 
hivatal, valamint a NAV 
soproni ügyfélszolgála-
ta október 22-én, hét-
főn és október 23-án 
kedden is zárva lesz.

Ingyenes 
belépő

Október 23-án, kedden 
a nemzeti ünnep alkal-
mából térítésmente-
sen lesz látogatható a 
fertődi Esterházy-kas-
tély, valamint a Széché-
nyi-örökség múzeuma.

›

Udvariassági, bemutatkozó látogatást tett Sopronban Csehország magyarországi nagykövete hétfőn. 
Juraj Chmielt a városházán dr. Fodor Tamás polgármester, valamint dr. Simon István alpolgármester 
fogadta. A hatszemközti tanácskozáson szóba került a páneurópai piknik, a város múltja, Sopron 
gazdasága, valamint az épülő M85-ös gyorsforgalmi út is. A polgármester továbbá szólt a Modern 
Városok Program keretében zajló korszakos fejlesztésekről. FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS

Cseh nagykövet látogatása
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Újabb adatok láttak napvilágot a Mo-
dern Városok Programról, amelynek 
egyik kedvezményezettje Sopron. Az 
információk szerint jövőre mintegy 1000 milliárd fo-
rint lesz a kifizetett fejlesztési támogatások össze-
ge. Ennek kétharmadát a magyarországi költségve-
tés biztosítja. Ez utóbbi azért fontos, mert egyrészt 
tényszerűen cáfolja, hogy az uniós pénzek nélkül „le-
fagynának” a fejlesztések, másrészt pedig azért, mert 
(ez is) bizonyítja, hogy dinamikusan növekszik gaz-

daságunk. (Csak meg-
jegyzem, a Nemzetközi 
Valutaalap – IMF – is-
mét felfelé módosítot-
ta magyar növekedési 
előrejelzését. A legfris-
sebb statisztikai adatok 
szerint a hazai gazda-
ság a második negyed-
évben is tovább bővült, 
így szinte garantált az 
egész esztendőre ter-
vezett 4 százalék felet-
ti bővülés.) Visszatérve 
a 23 megyei jogú város 
fejlesztéséhez, jelenleg 

60 közútfejlesztési, gyorsforgalmi és kerékpárút-épí-
tési, illetve iparipark-fejlesztési projekt zajlik. A fent 
említett 1000 milliárdos összegből a következő év-
ben 135 milliárd forint közvetlenül érkezik a megyei 
jogú városokhoz a helyi programok megvalósítására.
Az elmúlt hét másik örömteli híre – amely ugyan-
csak szoros összefüggésben van a gazdasági növe-
kedéssel –, hogy valóra válnak a remények, és idén 
is lesz nyugdíjprémium, amelynek már a kifizetési 
dátumát is nyilvánosságra hozták. A bankszámlákra 
november 12-én utalják, a készpénzes kifizetéseket 
pedig ezt követően teljesítik. Nem érdektelen, hogy 
az idén 18 ezer forint lehet a maximum összeg, és 
nemcsak az öregségi nyugdíjasok, hanem a nyug-
díjszerű ellátásban részesülők is kapnak prémiumot. 
Az intézkedés 2,5 millió embert érint, és összessé-
gében 3 milliárd forint kerül az érintettekhez. A 18 
ezer forintot mindenki megkapja, akinek a nyugdí-
ja eléri a 80 ezer forintot. Akik ennél kevesebb ellá-
tásban részesülnek, azok nyugdíjprémiuma arányo-
san csökken.
A fenti két példából egyértelműen kiderül, hogy mi-
lyen összefüggések rejlenek mindennapi életünk és a 
gazdaság teljesítménye között. Ezért nem mindegy, 
hogy a megszorításokat vagy a növekedést – meg-
találva hozzá a szükséges eszköz- és feltételrend-
szert – helyezi politikájának középpontjába egy kor-
mány. Szerencsénkre az elmúlt nyolc év minden túl-
zás nélkül egy sikertörténet, még akkor is, ha (még) 
nem tudtunk minden bajunkra megoldást találni. Ab-
ban az esetben azonban, ha a következő években is 
folytatódik a növekedés (márpedig a szakértők sze-
rint igen), akkor rendre újabb és újabb sötét foltok 
tűnnek majd el, és jó ütemben folytatódhat az ország 
modernizálása, az életszínvonal növelése.

„Jelenleg 60 közútfej-
lesztési, gyorsforgalmi 
és kerékpárút-építési, 
illetve iparipark-fej-
lesztési projekt zaj-
lik. Az (…) 1000 mil-
liárdos összegből a 
következő évben 135 
milliárd forint köz-
vetlenül érkezik a 
megyei jogú városok-
hoz a helyi programok 
megvalósítására.”

Horváth Ferenc jegyzete

Összefüggések

Dr. Simon István: A soproni polgárok szorgalmas emberek

Teljesülnek az ígéretek
HORVÁTH FERENC

Egy év leforgása alatt 
4 milliárd forint érték-
ben újultak, újulnak 
meg Sopron utcái és 
járdái. Erről dr. Simon 
István alpolgármester 
tartott a Lövér kör-
úton sajtótájékoz-
tatót, amelyen jelen 
volt dr. Farkas Ciprián, 
a körzet képviselője, 
tanácsnok és Tóth 
Éva képviselő, a jere-
váni részönkormány-
zat elnöke.

– A soproni polgárok dolgos, 
szorgalmas emberek, egy-egy 
családban több autó is van, ezért 
érthető az emberek elvárása, 
hogy jó minőségű utakon közle-
kedjenek – mondotta dr. Simon 
István. A városvezetés – egyet-
értve a soproniakkal – az igénye-
ket továbbította a kormánynak, 
amely az évről évre növekvő 
gazdasági teljesítménynek 
köszönhetően 4 milliárd forin-
tot biztosított az az utak, utcák, 
közterületek és járdák felújítá-
sára. Ebből 2 milliárd forintba 
került a belváros úthálózatának 

rekonstrukciója, 2 milliárdból 
pedig a különböző városré-
szek útjai újultak, illetve újul-
nak meg, hiszen a munkálatok 
jelenleg is tartanak. Az alpolgár-
mester néhány példával is iga-
zolta, hogy melyik városrészben, 
melyik utakat varázsolták újjá: 
a Szent Mihály utcától a Híd, a 
Patak, a Rózsa, a Szélmalom, a 
Csóronfalvi utcákon át a Jereván 
városrészig és a Lövérekig.

Dr. Farkas Ciprián kiemelte: 
a városvezetés és a képviselők a 
választásokon szerződést kötöt-
tek a soproniakkal, hogy szebbé 

és élhetőbbé tegyék Sopront. 
– Ígéreteinket folyamatosan 
valósítjuk meg, ezért nyugod-
tan nézhetünk a polgárok sze-
mébe – hangsúlyozta. – Soha 
sem érkezett ennyi forrás a vá-
rosba, mint ezekben az években, 
köszönhetően a kormánynak, 
amely kiemelt turisztikai régió-
vá emelte Sopront és környékét. 

Dr. Farkas Ciprián is több 
olyan lövéreki utcát, utat em-
lített, amelyet felújítottak, il-
letve folyamatban van a felújí-
tás. Ilyen például a Lövér körút 
jelenleg is tartó megújítása, a 

Felsőbüki, a Sport, a Lánzséri, a 
Vas Gereben, a Vasvári Pál utca 
már befejezett rekonstrukciója.

Tóth Éva arról beszélt, hogy a 
Modern Sopron része a Modern 
Jereván is, ahol számos fejlesz-
tés valósult meg a közelmúlt-
ban, 300 új parkolót is kialakí-
tottak. Az eredményesség egyik 
titka, hogy együtt gondolkod-
nak a polgárok, a képviselők, a 
városvezetés és a kormányzat. 
A lakótelep legfontosabb útjait  
–  Faraktár, Juharfa, IV. László, 
Soproni Horváth József, Teleki 
Pál utca – is felújították.

P. HORVÁTH LÁSZLÓ

A Lövérek építé-
szete minden időben 
követte a kor leg-
újabb stílusirányzatait. 
Ez ma sincs másként 
– véli Józsa Dávid. 
De milyen is a jó 
ház? Erre a kérdésre 
kerestük a választ az 
építész–tervezővel.

Az elmúlt években mind több 
lövéri épület, illetve beruházó, 
tervező kapott rangos orszá-
gos és helyi Winkler Oszkár-dí-
jat. Ez pedig azt is jelzi, hogy az 
itt élők, illetve a leendő beköl-
tözők ragaszkodnak a városrész 
hagyományaihoz. 

– Nehéz megválaszolni azt a 
kérdést, hogy milyen legyen a 
Lövérekbe, annak múltjába, mi-
liőjébe illeszkedő új ház, épület 
– szögezte le lapunk megkeresé-
sére Józsa Dávid. – A városrész 
minden korszakban magán hor-
dozta az adott kor építészeti stí-
lusjegyeit. A múlt század fordu-
lóján épültek itt a környék képét 
ma is meghatározó villák, ame-
lyekhez nagyon hasonlók meg-
találhatók akár a Budai-hegy-
ségben, Semmeringen vagy 
éppen Balatonfüreden. Ez nem 
is meglepő, hiszen a tehető-
sebb polgárság engedhette meg 

magának, hogy ezen a területen 
építkezzen. S egyúttal egyfajta 
igényességet is magával hozott, 
amely mind a mai napig érezte-
ti hatását. A villaépítészet min-
den korban az a kísérleti terep, 
ahol az újító építészeti irányza-
tok legteljesebben megjelennek. 
Azt pedig majd az utókor dönti 
el, hogy mennyire tartja értékes-
nek, nívósnak a ma építészetét. 

Az építész hozzátette, jól lát-
ható, hogy miként alakult át a 
Lövérek használata, szerepe a 
városban. Egykoron gyümöl-
csösökben megbújó kis épüle-
tek voltak itt, aztán megjelen-
tek az első villák, amelyeket 

nyári lakként használtak. Ké-
sőbb folyamatosan népesült 
be ez a terület, parcellázódtak 
fel a nagyobb gyümölcsösök, 
erdők. Mind többen döntöttek 
úgy, hogy itt fognak élni, ez-
zel párhuzamosan újabb épü-
lettípusok jelentek meg. Gon-
dolhatunk itt a turizmusra, a 
szállodákra vagy éppen az ok-
tatásra, egyetemre, rekreációs 
intézményekre. 

Mára nagyjából kialakult a te-
lekstruktúra, de megfigyelhető 
az épületek megújulási folya-
mata. A védett villákon kívül 
a 70-es, 90-es években készült 
házakat javarészt lebontották, 

és a mai, legkorszerűbb épüle-
tek kerültek a helyükre. 

– A városrész fő jellegzetes-
séghez ragaszkodni kell – fej-
tette ki a szakember. – Meg kell 
tartani az arányokat, a nagy 
zöldfelületet, a növényzet kö-
zött megbújó házak látványát. 
Hiszen mégiscsak egy erdős, 
erdő széli részről van szó. Fon-
tos, hogy a leendő ház jól belesi-
muljon a tájba, harmonizáljon a 
természetes környezettel. A mai 
korszellem is megjelenik: a be-
ruházók, a tulajdonosok egy-
re környezettudatosabbak, és 
jobban odafigyelnek arra, hogy 
védjék a természeti értékeket.

Csongori látogatás
Csongorra utazott a dr. Fodor Tamás polgármester vezette 
soproni delegáció az elmúlt héten. Az önkormányzat 2015. 
óta minden évben ötmillió forinttal támogatja a kárpátaljai 
települést. A tavalyi felajánlásból kezdődhetett el a helyi is-
kola étkezdéjének külső–belső felújítása, újabb buszmegál-
lók, épületek tatarozása, illetve rendbe tették a köztereket. 

A megvalósult fejlesztéseket Baksa Tibor, Csongor polgár-
mestere mutatta be a delegációnak. Az önkormányzat mellett 
a soproniak tárgyadományokkal is segítették az ott élőket. A 
Sopron Segít Közalapítvány, valamint a Szent Benedek Idősek 
Háza szervezésében a nyáron informatikai eszközöket gyűj-
töttek, amelyeket az iskolának, könyvtárnak adták át. A köz-
alapítvány ezen felül háromszázezer forint készpénzt is fel-
ajánlott a gyermekeiket egyedül nevelő csongoriak számára.

RÖVIDEN

Útépítés
Már elkezdődött a Páneurópai Piknik Emlékhely, illetve az 
ausztriai Szentmargitbánya (St. Margarethen) felé vezető út 
felújítása. A 650 méteres szakaszon a munkálatok várha-
tóan november 23-ig tartanak. A kivitelezés ideje alatt az 
útpályát egy sávra szűkítik le, ezért torlódások várhatóak.

Matematikusok találkoztak
Idén harmadik alkalommal szervezte meg a matemati-
katanárok szakmai napját a soproni Eötvös József Evan-
gélikus Gimnázium, Egészségügyi és Művészeti Szakgim-
názium reál munkaközössége. A pénteki program célja a 
soproni matematikatanárok módszertani megújulása és 
a tapasztalatcsere volt.

Űrkutatási díj
Rangos elismerést (Fonó Albert-díjat) kapott Bacsár-
di László, a Soproni Egyetem oktatója. A kvantum alapú 
műholdas kommunikációval foglalkozó szakember a Ma-
gyar Tudományos Akadémián szervezett űrkutatás napja 
rendezvényen vette át a Magyar Asztronautikai Társaság 
elnökétől az elismerést. A Fonó Albert-díjat 1980-ban ala-
pították, minden évben egy olyan tudós kapja meg, aki a 
földön kívüli térség tanulmányozásában kimagasló, ön-
álló tudományos munkásságot folytat.

›

A Lövérekben a múlt század fordulóján épültek a környék képét ma is 
meghatározó villák FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS

A sajtótájékoztatón dr. Farkas Ciprián, dr. Simon István és Tóth Éva ismertette 
az útfelújítási program eddigi eredményeit FOTÓ: LECZOVICS ZSOLT

Tájba simuló lövéreki házak
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A kályhákba csak az előírásnak megfelelő tüzelőanyagot szabad tenni!

Egészségünk védelmében
MUNKATÁRSUNKTÓL

Hamarosan kezdő-
dik a fűtési szezon, 
de egyáltalán nem 
mindegy, hogy mivel 
melegítjük fel ott-
honainkat. Sajnos 
az elmúlt idényben 
városszerte előfordult, 
hogy egészségkáro-
sító anyagokkal tüzel-
tek, amelyek füstje 
ugyancsak mérgező. 
Ezért a levegőszeny-
nyezésért kemény 
bírság jár. 

Ugye, önökkel is előfordult 
már, hogy a fűtési szezonban 
nem tudtak szellőztetni, vagy 
kicsi gyerekeikkel sétálni a friss 
levegőn, mert közelebbi vagy 
távolabbi szomszédjuk kémé-
nyéből ömlött a sűrű, sötét, 
mérgező füst? Sajnos sokan 
úgy gondolják, hogy a fűtési 
szezon jó alkalom arra, hogy 
megszabaduljanak a ház körül 
felhalmozott szeméttől, festé-
kes dobozoktól, pet palackok-
tól, autógumiktól, használt és 
megunt ruhadaraboktól, mér-
gező anyagokkal kezelt és fes-
tett hulladéktól. Csak az nem 
jut eszükbe, hogy felelőtlenül 
mérgezik nemcsak magukat, 
hanem a környezetükben élőket 
is, ráadásul tönkreteszik kazán-
jukat és a kéményüket is. Az idei 

fűtési szezonban információink 
szerint szigorú ellenőrzések vár-
hatóak, de sokat tehetünk mi 
magunk is egészségünk védel-
mében, ha szólunk és összefo-
gunk azok ellen, akik megkese-
rítik életünket. 

A szakemberek figyelmeztet-
nek, csak akkor lehet elkezdeni 
a fűtést, ha mindent megfele-
lőnek találnak a szezon előtt. 
A kazán és kémény környe-
zetében rendet kell tenni, ott 

semmilyen éghető anyag nem 
tárolható, mivel a felhevült ké-
mény vagy berendezés veszélyt 
jelent. A kályhákba, kazánokba, 
cserépkályhákba csak az elő-
írásnak megfelelő tüzelőanya-
got szabad tenni. Ilyen a szén, a 
tűzifa, például az akác, a tölgy, 
a bükk, a kőris, a nyír. A fenyő, 
mivel alacsony a fűtőértéke, 
nem alkalmas normál tüze-
lésre. A hosszantartó fenyő-
vel való tüzelés – a benne lévő 

gyanta miatt – tönkreteheti a 
kazánt és kéményt is. Arra is 
érdemes figyelni, hogy a tűzifa 
száraz legyen, mert csak akkor 
ég jól, ellenkező esetben a füstje 
egészségkárosító.

Sopron híres jó levegőjéről, 
ne tegyük tönkre felelőtlenül, 
és mielőtt egy műanyag do-
bozt dobunk a kazánba, jusson 
estünkbe a szomszéd kisba-
ba vagy a házunk előtt sétáló 
nyugdíjas pár…

Zöld Sopron

Ön mivel fűt?

VÖRÖS RÉKA:
A jelenlegi lakásban, ahol 
élek, távhős fűtés van. Egy 
korábbi albérletemben 
volt egy vaskályha, ott sa-
ját magam oldottam meg 
a befűtést. Ennek a kelle-
mes melegnek az érzete 
hiányzik nekem.

GRÓB TIBOR:
Az albérletben gáz, pon-
tosabban konvektoros fű-
tés van. Egyszerű kezelni a 
berendezést, elég néhány 
mozdulat, és pár percen 
belül meleg lesz a lakásban.

HORVÁTH ZSOLT:
A lakótelepen a távhő bizto-
sítja a fűtést és a meleg vizet 
is. Igaz, a rendszer már elin-
dult, de én még nem kap-
csoltam be, ugyanis jó idő 
van a lakásban.

ZALAI ZSUZSANNA: 
A kertes házban fával, illetve 
két kályhával fűtünk. A me-
legért meg kell dolgozni, 
mert apróra kell hasogatni 
a fát, és azt be is kell horda-
ni. De megéri a fáradozást.

MEGKÉRDEZTÜK A SOPRONIAKAT›

Tilos műanyagot, hulladékot, gumit, olajos rongyot és kezelt bútoripari hulla-
dékot eltüzelni, ezzel ugyanis mérgezzük magunkat és a környezetünket

FOTÓ: ILLUSZTRÁCIÓ
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Közel 50 (magyar és német nyelvű) előadást tartanak 

Barlangszínház 2019
MUNKATÁRSUNKTÓL

Egy új kezdeménye-
zéssel, az Ötórai han-
goló komolyzenei 
koncerttel kezdődik 
jövő június elején a 
barlangszínház 2019-
es előadássorozata. 
Az évad szeptember-
ben Zorán koncert-
jével zárul.

Az elmúlt héten ismertették 
a barlangszínház 2019-es éva-
dát. Röviden összegezhető: jövő 
nyáron újra világsztárok érkez-
nek Fertőrákosra, mindemellett 
szórakoztató zenés, táncos pro-
dukciók, műfaji sokszínűség is 
várja a közönséget. 

Újdonságként Dohnányi Ernő 
– aki annak idején megálmodta 
a barlangszínházi előadásokat 
– emléke előtt tisztelegve indít-
ják útjára a tíz alkalomból álló 
Ötórai hangolót. A koncertsoro-
zaton a soproni szimfonikusok 
lépnek fel. A SopronDrumra, 
amely szakmai vezetője jövőre 
is a soproni Kossuth-díjas Hor-
váth Kornél lesz, ismét zenész 
csillagok érkeznek, akik koncer-
teznek és szakmai előadásokat 
is tartanak.

Nemzetközi különlegesség-
ként lép fel Szaranszkból az 
Orosz Nemzeti Balett Bizet Car-
men című produkciójával. Az 

opera műfaj kedvelői a Kassai 
Állami Opera Puccini Bohém-
élet olasz nyelvű előadását te-
kinthetik meg.

A Petőfi Színház saját bemu-
tatója a barlangban a Valahol 
Európában című musical lesz 
Mikó István és soproni fiatalok 
főszereplésével. A szervezők 
megemlékeznek a páneurópai 
piknik harmincadik évforduló-
járól, ez alkalomból augusztus 

19-én nagyszabású programot 
tartanak majd. A barlangszín-
házi szezont szeptember 14-én 
Zorán koncertje zárja. Jövőre né-
met nyelven Lehár Ferenc A víg 
özvegy című darabját adják elő. 
A cél az, hogy az ausztriai, illetve 
a bajor turistákat is becsábítsák 
a nézőtérre.

– A bérletárusítás már elkez-
dődött, mindenkit arra biztatok, 
hogy időben vásárolja meg a 

jegyét, mert nem garantálható, 
hogy jövőre az előadások előtt 
lesznek szabad helyek – jelen-
tette ki Pataki András, a Pro Kul-
túra ügyvezető igazgatója. – A 
következő évadban közel ötven 
előadást tervezünk megtartani, 
ebből több mint tíz német nyel-
vű lesz. Az előadásszámot is sze-
retnénk növelni, így a reális el-
várás, hogy a látogatók száma 
meghaladja a huszonötezret.

Kultúra, művészetek

A designhét keretében az 
elmúlt hétvégén tartották meg 
a Liszt Ferenc Konferencia és 
Kulturális Központban az első 
soproni csokifesztivált. Min-
denki, aki szereti az édessé-
geket, jól érezte magát. Olyan 

különlegességeket is megkóstol-
hattak mint paleo és biocsoko-
ládék vagy éppen csokiöntettel 
borított gyümölcskelyhek.
A gyerekeket pedig különféle 
programok, köztük egy bohóc 
műsora is szórakoztatta.

1993
La Toya Jackson 
Sopronban
Három nap mú lva érkezik 
Magyarországra a „Jackson-
klán” viharos egyénisége, 
La Toya Jackson. A Hotel 
Sopronban fellépő sztár a 
Classic Autó Rolls Royce kocsi-
jával lépi át a határt a nagy-
számú biztonsági személyzet 
kíséretében. Előző este a bécsi 
Moulin Rouge-ban lép fel. 
Kérdésünkre Prácser Ferenc, 
a GYSEV Rt. tulajdonában 
lévő Hotel Sopron igazgatója 
elmondta, hogy a művésznő 
európai turnén vesz részt, így 
sikerü lt személyes kapcso-
latokat kihasználva rábírni, 
hogy egyetlen szabadnapján 
Sopronba jöjjön. A szerződés 
részleteiről megtudhattuk, 
hogy nem könnyű feladatra 
vállalkoztak a soproniak, álta-
lában ugyanis többezres közön-
ség előtt lép fel La Toya Jackson, 
a Sopron Hotelban viszont 
160 személy, amolyan exklu-
zív közönség várja. A szervezés 
részleteiről kiderült, hogy már 
előző nap mintegy nyolcvan-
tagú stáb alakítja át a Hotel 
Sopron éttermét, s hogy a fel-
lépés napján csak a show-ra 

érkező vendégek laknak majd 
Nyugat-Magyarország leg-
szebb szállodájában. La Toya 
Jackson számára a szervezők 
teljesen átrendeztek egy lakosz-
tályt, hogy a szigorú szerződési 
feltételeknek maradéktalanul 
eleget tegyenek. (Kurír)  
 
1968
Biztos soproni győzelem 
a rangadón!
Soproni MAFC – MAFC 70:58 
NB I-es férfi kosárlabda-mérkő-
zés, Sopron, 700 néző. Soproni 
MAFC: Orbay (24), Balsa I. (4), 
Balogh (9), Tvordy (19), Zárai 
(8). Csere: Kisteleki (4), Laky (2). 
Edző: Krasznai Ferenc. MAFC: 
Pólik (4), dr. Korányi, Kangyal 
(2), Prieszol (12), Kulcsár. Csere: 
Gabányi (12), Csabai (6), Bitvay 
(6), Ábrahám (5), Fehér (4), 
Dankó (3), Vajdovics (2). Edző: 
Szegedi László. Az első kosarat a 
fővárosiak érték el, ettől kezdve 
azonban a viharos lendülettel 
támadó soproniak átvették az 
irányítást. Lendületesebb, gyor-
sabb volt a SMAFC, a budapesti 
műegyetemisták többször 
cseréltek, azonban Gabányi 
vezérletével sem sikerült fel-
zárkózniuk. A soproniaknál 
Orbay, a fővárosiaknál Prieszol 

jeleskedett. Vég ül biztosan 
nyerte a rangadót a Soproni 
MAFC a szétesően, kapkodóan, 
idegesen kosárlabdázó fővá-
rosiakkal szemben. A győztes 
csapatból Orbay (a mezőny leg-
jobbja), Tvordy és Balogh, míg 
a MAFC-ból Prieszol és Kangyal 
emelhető ki. (Népsport) 
 
1918
Ottó főherceg rajza
A Sopronban nemrégiben elhalt 
Schneider Márton építőmes-
ter életében kegyelettel őrzött 
rajzai és vázlatai között találtak 
egy ceruzarajzot, amely kirá-
lyunk édesatyjától, néhai Ottó 
főhercegtől ered. A vázlatkönyv 
a család birtokában maradt, 
és legutóbb a boldogult leá-
nya, Schneider Paula a könyv 
átlapozásakor ráakadt erre 
a rajzra. A rajz egy kutyaólat 
ábrázol és ügyes rajzoló kezére 
vall. Schneider Paula a rajzot 
becsomagolta és elküldte kirá-
lyunk címére azzal a kéréssel, 
hogy ezt az emléket fogadja el 
tőle. Károly király kabinetiro-
dája útján mondott köszöne-
tet a figyelemért és a rajzot az 
udvari levéltárba helyezték. 
(Pesti Hírlap)
Összeállította: Pluzsik Tamás

Válogatás a korabeli 
soproni sajtóból

A fertőrákosi barlangszínházban az Orosz Nemzeti Balett Bizet Carmen című 
produkciójával lép fel FOTÓ: SOPRONISZINHAZ.HU

Rejtő, a megejtő
PLUZSIK TAMÁS

A hétvégén mutatta be a Sop-
roni Petőfi Színház társu-
lata Rejtő Jenő – Varga Róbert: 
Rejtő, a megejtő című, kabaré-
jelenetekből összeállított zenés 
színdarabot. A mű irodalmi 
szerkesztője és színpadra állí-
tója Varga Róbert újságíró, a 
soproni teátrum sajtóreferense, 
rendezője pedig Pataki András, 
a teátrum igazgatója.

– Rejtő Jenő két néven indult 
el egy bokszversenyen, ahol az-
tán összesorsolták saját magát 

önmagával és így természete-
sen tovább is jutott – mesélte 
Varga Róbert. – Ilyen és ehhez 
hasonló történetek, legendák 
övezik ennek a tragikus sorsú, 
zseniális magyar írónak az éle-
tét, aki a legnagyobb sikereit P. 
Howard álnéven írott ponyva-
paródiáival aratta. Ezzel együtt 
sokoldalú, színes egyéniségként 
igazi irodalmi kincseket hagyott 
ránk, ebből állítottam össze az 
előadás anyagát.

Az előadásban Rejtő Jenő 
kedvelt és ismert, illetve ke-
vésbé ismert kabaréjelenetei, 

regényrészletei mellett termé-
szetesen találkozunk Fülig Jim-
myvel, Piszkos Freddel, Trop-
pauer Hümérrel, de megeleve-
nedik a harmincas évek pesti 
kabaréjának utánozhatatlan vi-
lága is. A kétfelvonásos előadás-
ban Rejtő Jenőt Ács Tamás ala-
kítja, akivel együtt komédiázik 
a színpadon Major Zsolt, Mol-
nár Anikó, Papp Attila, Savanyu 
Gergely, Simon Andrea és Szőcs 
Erika, a zongoránál pedig Papp 
Gyula. Az előadás koreográfu-
sa Szakál Attila, jelmeztervezője 
Szélyes Andrea.

TÍZEZREDIK BÉRLETES
Az elmúlt héten pénteken a Rejtő, a megejtő című kabaré fotóspróbáján köszöntötte a színház 
vezetése és a színészek az idei évad tízezredik bérletváltóját, Tranta Károlynét. Ő a Deák Téri 
Általános Iskola tanítónője, húsz éve bérletes nézője a színháznak, három gyermekes édes-
anya, most a fiának vásárolta meg a bérletet. A bérletárusítás november elejéig tart, az ada-
tok alapján már most látható, hogy több felnőtt bérletet (közel 3000 darabot) adtak el, mint 
tavaly, a gyermek és ifjúsági bérletesek száma pedig meghaladja a hétezret. 

Savanyu Gergely, Ács Tamás és Papp Attila FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS

Mennyei 
édességek

Egy izgalmas kiállítás várja 
az érdeklődőket december 
közepéig az Erdészeti Múze-
umban. Működő, múlt szá-
zadi eszközökkel, interaktív 
kísérletekkel és látványos ki-
állítási elemekkel mutatják 
be az elektromosság fejlő-
désének útját.
A tárlaton az érdeklődők 
figyelemmel kísérhetik az 
elektromosság felfedezését, 
illetve az áram használatá-
nak történetét, amely során 

kiemelt helyet kaptak a ma-
gyar feltalálók alkotásai. 
Ilyen például Jedlik Ányos 
villamos kocsija, amely bát-
ran mondható a mai elektro-
mos autók elődjének. A ki-
állításon a vasfüggöny egy 
darabja is látható, így az ér-
deklődők azt is megtudhat-
ják, hogyan riasztott a jelző-
rendszer, de igazán érdekes 
az a kiállítási elem is, ahol a 
gólyák védelmében létre-
hozott eszközt szemléltetik. 

Az elektromosságról
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Focieredmények

Érmes karatésok
A soproni Shotokan Tigrisek 
SE valamennyi versenyzője 
érmet nyert a hétvégén Levé-
len rendezett karate kupán. A 
WKF szabályrendszerben kiírt 
versenyen három ország 24 
egyesületének 192 versenyzője 
közel 300 nevezéssel vett részt. 
A soproniak két arany-, négy 
ezüst- és egy bronzérmet hoz-
tak haza, valamint az övék lett 
a 14–15 éves haladó kata (for-
magyakorlat) kategóriában a 
dobogó két felső foka is. 

A verseny jó felkészülési állo-
más volt a jövő heti keszthelyi 
BKOH Európa Kupa előtt, aho-
va már egy nagyobb, kibőví-
tett csapattal indul a Shotokan 
Tigrisek SE. Az egyesület kezdő 
karatésai november 25-én Sop-
ronban a saját szervezésű Tig-
risek Karate Kupán mérhetik 
majd össze tudásukat. A sopro-
ni csapat két sportolója (Gáncs 
Adrienn és Gáncs Dávid) tagja 
a jövő júliusi SKIF Világbajnok-
ságra készülő csapatnak is.

RÁZÓ LÁSZLÓ

Újabb hazai bravúrral folytatta sze-
replését a Sopron KC: Sabáli Balázs 
együttese a tavalyi ezüstérmes 
Falco után a bajnoki címvédő Szol-

nok ellen is győzni tudott.

A soproni szurkolók bíztak 
benne, hogy nem egy egy-
szeri bravúr volt az ezüstérmes 
szombathelyiek legyőzése. Nos, 

a Sabáli-legények „bekezdtek” a 
bajnok ellen is: néhány perc eltel-
tével már nyolcpontos előny-
nek tapsolhatott az ismét szép 

számban kilátogató közönség. 
Warner mellett Lemar is szépen 
gyűjtögette a pontokat, Takács 
Norbert pedig egy támadó lepat-
tanó utáni szemfüles kosárral 
ugrasztotta talpra a soproni 
publikumot. A fantasztikus első 
negyed után a második inkább a 
Szolnoké volt, Milosevics vezeté-
sével három egységnyire zárkóz-
tak a vendégek (39–36).

A „sorminta” alapján ismét 
soproni negyed következett: 
előbb Dénes és Warner villant, 
majd a negyed végén a sopro-
ni magas emberek, Gordon és 
Wiggings játszottak jól, így 12 
pontos előnnyel várta az SKC 
az utolsó negyedet. Warnernak 
már négy személyi hibája volt, 
a bajnok pedig megkezdte a fel-
zárkózást. Milosevics mellett 
Vojvoda nyújtott klasszis telje-
sítményt, a bajnokcsapat pedig 
a vezetést is átvette. Hihetetlen 
izgalmak közepette, Dénes lab-
daszerzésének és Warner kihar-
colt faultjának is köszönhetően 
végül sikerült legyőzni a Szolno-
kot! A végeredmény: Sopron KC 
– Szolnoki Olaj KK: 82–81.

– Három negyeden át kont-
rolláltuk a játékot, a végén a 
Szolnok klasszisai visszahoz-
ták őket a meccsbe – összeg-
zett Sabáli Balázs vezetőedző. 
– Fantasztikus atmoszférában 
játszottunk és megérdemelten 
nyertünk, a győzelmet azonban 
helyén kell kezelni.

Az SKC folytatja nehéz soro-
zatát: október 20-án a Körmend 
otthonában lép pályára.

Megyei I. osztály
Fertőszentmiklós  
– SC Sopron: 0–5
Fertőszentmiklóson 5–0 arány-
ban nyert az SC Sopron labda-
rúgó csapata, így folytatta győ-
zelmi sorozatát az együttes. 
Ágoston Zsolt tanítványai tíz 
fordulóból kilencet megnyer-
tek. A hétvégén nagyon nehéz 
mérkőzés vár Kelemenékre, a 
listavezető, tavaly még NB III-as 
Csorna látogat Sopronba. 

NB II.
Nők: SC Sopron – ZTE: 2–1
A lányok a harmadik helyezett 
ZTE-t fogadták a Káposztás utcai 
stadionban, s nagy küzdelem 
után Sábián Réka és Páli Gyön-
gyi góljaival megszerezték a 
három pontot. Hat forduló után, 
öt győzelemmel és egy döntet-
lennel megerősítették pozíció-
jukat a tabella második helyén.
Jánossomorja – SFAC: 4–1
Kocsis Tamás, a piros-fehé-
rek szakvezetője elmondta: 

– Örülünk a bajnokságban szer-
zett második gólunknak, amely 
egy szép akció befejezéseként 
született. Mezőnyben a János-
somorja fölénk nőtt, de a játé-
kunk stabil maradt.

Megyei III. osztály
SVSE–Sopronhorpács: 3–2
A lila-fehérek győzelmükkel 
átvették a vezetést a tabellán. 
Mozsolics Jenő szakvezető örült 
a győzelemnek, de véleménye 
szerint bőven van mit javítani 
játékukon. A hétvégén szabad-
naposak lesznek a bajnokság-
ban, az üres időt csapatépítő tré-
ninggel töltik ki. 

Öregfiúk bajnokság
SC Sopron – Halászi: 1–0
A nyolcadik fordulóban ismét 
győzelemmel rukkoltak elő az 
egykori kedvencek. Tikosi Gyula, 
az NB I-et megjárt labdarúgó lát-
ványos góljával győztek a haza-
iak. A kiváló csatár fölényesen 
vezeti a házi góllövő listát. 

LELÁTÓ›
Labdarúgás

Október 20. szombat 
15 óra, városi stadion
SC Sopron – Csornai SE

Kosárlabda
Október 20., szom-
bat 18 óra, Novo-
matic-aréna
Sopron Basket – CMB 
Cargo UNI Győr

Túra
Október 21., vasárnap 
9 óra, Hotel Szieszta
12 km-es családi túra

Teke
Október 21., vasár-
nap 10 óra, Győri 
úti tekepálya
Scarbantia–Győrújfalu

Október 24., szer-
da 18 óra, Halász Mik-
lós Sporttelep, tóparti 
sporttelep
Városi kispályás labda-
rúgó-bajnokság

A szabadidősport 
szövetség programjai

Október 19., 
péntek 14 óra,
Nyugdíjas klubok meg-
hívásos sportnapja

Október 21., vasárnap, 
találkozó 8 órától a 
farádi vasútállomáson
VIII. Hansági Emlék Gya-
logtúra – túra az 1956-
os forradalom emlékére

Október 24., 
szerda 16 óra
60 dobásos városi teke-
bajnokság és Fitt 2018 
Kupa

Múlt héten a soproni általános iskolák felső-
sei mérték össze tudásukat a Racing Aréna 
téglagyári gokartpályáján. A Soproni Gokart 
SE és a sportfelügyelet közösen szervezte 
meg a selejtezőkből és döntőből álló városi 
gokartbajnokságot. 

Minden soproni általános iskola 
tíz diákot delegálhatott a futa-
mokra. Az előselejtezőket idő-
mérős rendszerben bonyolí-
tották, a fiataloknak kétszer 5 
perces bemelegítés után 8 kört 
kellett teljesíteni. Az időeredmé-
nyek alapján minden iskolából a 
legjobb három versenyző került 
a döntőbe.

– A döntőben már test test 
elleni küzdelem volt, ez azt 
jelenti, hogy nem egyesével 

versenyeztek a fiatalok, hanem 
hatos csoportokban rendeztünk 
futamokat – mondta el Bősze 
Péter, a Soproni Gokart Sport-
egyesület elnöke. – Az első két 
helyezett jutott tovább, ők szin-
tén egy hatos futamban vettek 
részt, ennek első három helye-
zettje pedig a legnagyobb, 270 
köbcentis kategóriában mér-
hette össze tudását. A legjobb 
gokartosokat serleggel és okle-
véllel díjaztuk.

Az első helyet a Gárdonyi-is-
kola diákja, Bai Benjamin szerez-
te meg, második a szintén gár-
donyis Horváth Boldizsár lett, a 
dobogó harmadik fokára pedig 
a Hunyadi-iskola tanulója, Hor-
váth Levente állhatott fel. 

A sportvezető hozzátette: 
korábban rendkívül népszerű-
ek voltak a technikai sportok 
Sopronban, mára azonban ke-
vesen foglalkoznak az ebbe a 
körbe tartozó sportágakkal. Idén 
először rendezték meg a városi 
bajnokságot annak érdekében, 
hogy népszerűsítsék a gokarto-
zást. Az általános iskolások nem 
akármilyen körülmények között 
versenyezhettek: a Racing Aréna 
1000 méteres gokartpályája a 
leghosszabb az országban.

„Fantasztikus atmoszférában játszottunk”

SKC: hazai bravúr

Sport

Gokartbajnokság

A téglagyár területén kialakított Racing Arénában ezer méter hosszú pályán 
versenyezhettek a soproni általános iskolás fiatalok FOTÓ: NÉMETH PÉTER

Újabb bravúr az SKC-tól: a soproni csapat az 
ezüstérmes után a bajnokot is legyőzte   
FOTÓ: NÉMETH PÉTER
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Sopron Basket: siker Pécsett
Magabiztos játék-
kal folytatta szerep-
lését Roberto Iniguez 
együttese: a Sopron 
Basket Pécsről tért 
haza győzelemmel. 

A PINK–Pécsi 424 elleni mér-
kőzés ismét döcögősen indult 
– köszönhetően talán annak, 
hogy technikai problémák miatt 
késéssel kezdtek a csapatok. 

Mindenesetre a Pécs az első per-
cekben jól tartotta magát, Dubei 
Debóra azonban pontszerzés-
ben és asszisztokban is jeleske-
dett, így az első negyed végére 
négypontos soproni előny ala-
kult ki. Szünetig már nagyobb 
volt a különbség: Zahui, Tur-
ner és Fegyverneky is pontosan 
célzott, így a második negyed 
végére megnyugtató, 13 pon-
tos előnyben volt a vendégcsa-
pat (34–47). Fordulás után nem 

sokat változott a játék képe: a 
pécsiek próbálkoztak, de a Sop-
ron Basket biztosan őrizte tíz 
pont feletti előnyét. Határ Ber-
nadett ponterősen centerezett, 
ráadásul a vendégcsapat véde-
kezése is kiváló volt: a harmadik 
negyedben 14, az utolsó játék-
részben pedig mindössze 6 (!) 
pontot kaptak Fegyvernekyék. 
Ennek köszönhetően végül 28 
pontos előnnyel nyerték az egy-
kori Pécs–Sopron rangadót. A 

végeredmény: PINKK–Pécsi 424 
– Sopron Basket: 54–82.

– A mérkőzést ugyan meg-
nyertük, de elveszítettünk egy 
napot – értékelt tömören a talál-
kozót követően Roberto Iniguez 
vezetőedző.

A Sopron Basket a héten két-
szer is pályára lép: szerdán Za-
laegerszegen játszanak a sopro-
ni hölgyek, szombaton pedig a 
Győr elleni rangadó következik, 
hazai pályán.

PÁDER VILMOS

A Soproni 
Ökölvívó 
Klub őrzi, 
védi a múlt 

emlékeit, valamint 
továbbviszi a kilenc 
évtized értékeit. A hét-
végén az ország első 
sportlétesítményé-
ben, a papréti torna-
csarnokban tartották 
a születésnapi ünnep-
séggel egybekötött 
dunántúli versenyt. 

Az eseményen megjelent és 
ünnepi beszédet mondott dr. 
Simon István alpolgármester 
és Csiszár Szabolcs városi sport-
felügyelő. Az alpolgármester 
méltatta az elődök érdemeit, 
üdvözölte a vezetőséget, a ver-
senyzőket és az ünnepi ren-
dezvényre érkező hozzátarto-
zókat. Beszédében kiemelte, 
hogy méltó helyen, az ország 
első tornacsarnokában tartja a 
patinás klub 90. születésnapját. 
Megköszönte mindenkinek az 
elmúlt évtizedeket a sportág 

1928-as létrehozásától kezdve 
mindazoknak, akik megtartot-
ták, fejlesztették a sportágat. 
Többek között kiemelte (idő-
rendi sorrendben) Németh Pál, 
Gyevát Gyula, Salga József sike-
res edzői munkásságát, vala-
mint felsorolta az egyesület 
eredményes sportolóit. Örö-
mét fejezte ki, hogy Sopron 
sportvárosi rangjához mérten 
elkötelezett a testmozgás iránt, 
ma már a fiatalok 80 egyesület 
között választhatnak sportágat, 
illetve sportolhatnak. Végeze-
tül emlékplakettel köszönte 

meg Salga József öt évtizedes 
munkásságát.

Magyarországon 1925-ben 
alakult az Ökölvívó Szövetség. 
Sopron városában 1928-ban 
kezdtek el foglalkozni az ököl-
vívással az egykori katonai reál-
iskolában. Az iskolában a túlóra 
keretei között ökölvívó edzése-
ket is tartottak. A városból, akik 
szerették ezt a sportágat, elkezd-
tek bejárni a foglalkozásokra. A 
második világháborúban, mint 
minden sportág, az ökölvívás 
is széthullott. A boksz kedvelői 
nem adták fel, és a már működő 

SVSE-be kérték felvételüket. Az 
egyesület első edzője Németh 
Pál volt, aki az 1956-os forrada-
lom után kivándorolt külföldre. 
Az edzői posztot hamar betöl-
tötték a vezetők a Budapestről 
érkező volt BVSC bokszoló Gye-
vát Gyulával, akinek neve évti-
zedek alatt összeforrt a soproni 
ökölvívással. A Magyar Ökölví-
vó Szövetség a sok versenyzőre 
való tekintettel csapatbajnoksá-
got indított kategóriákra bont-
va. Az SVSE csapatát az NB III-
as csapatok közé sorolták be a 
dunántúli régióban. 

Két kategóriában is aranyér-
met szereztek a Soproni Lőver 
Íjász Egyesület tagjai az auszt-
riai Moosburgban, az IAA Világ-
szövetség által rendezett 3D 
Világbajnokságon. Szabó Sze-
basztián az olimpiai gyermek 
kategóriában utasította maga 
mögé a mezőnyt, Király Gábor 
pedig a senior csigás íjász ver-
senyszámban nem talált legyő-
zőre. Vadászreflex kategóriában 
Bányi Sándor képviselte a sop-
roni színeket.

– Minden verseny és min-
den érmes helyezés nagyon 
fontos az egyesületünk életé-
ben, boldog vagyok, hogy ez 

alkalommal két világbajno-
ki címmel térhettünk haza – 
mondta a sikeres vb után Ki-
rály Gábor, a Soproni Lőver 
Íjász Egyesület elnöke. – Ezek 
az eredmények azt tükrözik, 
hogy jó úton járunk, színvo-
nalas a nálunk folyó szakmai 
munka. Ugyanakkor azt is jelen-
tik, hogy a versenyzőink kemé-
nyen dolgoznak, jó edzésmun-
kát végeznek.

A sportvezető szerint szintén 
nagy siker, hogy az idei évben a 
Gyarmati Bálint, Balogh Csaba, 
Király Gábor összetételű csapat 
országos bajnoki címet szerzett 
a pályaíjász ob-n.

Visszatekintő: emblematikus edzők, sikeres sportolók

90 éves ökölvívóklub
Világbajnok 
soproni íjászok

Sport

2018. október 21.
vasárnap

9.30 / 11.00 / 16.00
Liszt Ferenc

Kulturális Központ

PÖTTÖMSZÍNHÁZ
0-4 ÉVES KORIG

A Kabóca Bábszínház (Veszprém) előadása soproni apróságoknak

Belépőjegy: 1000 Ft

Jegyek válthatók a Pro Kultúra jegyirodájában
(9400, Sopron, Liszt Ferenc u. 1.)
és online a
prokultura.jegy.hu
oldalon.
E-mail:
jegyiroda@prokultura.hu
Telefon: (99) 517-517
www.prokultura.hu

Szirmok

TÁRSASHÁZ

Kipróbálhatók
szabadon vagy
játékmesterekkel!

féle társasjáték
asztalon

szinten

2018. október 20-21. 10:00-18:00 
Liszt Ferenc Kulturális Központ

TÁRSASJÁTÉKOS
HÉTVÉGE
100100100

777777

333

Együttműködők: Játékláz Játékbolt Sopron, Gémklub Budapest.
A helyszínen kedvezményes játékvásárlási lehetőség és meglepetés programok.

Jegyár egy napra: 800 Ft / Családi jegy egy napra (max. 5 fő): 2.000 Ft
Jegyár két napra: 1.200 Ft / Családi jegy két napra (max. 5 fő): 3.000 Ft

Jegyek a helyszínen válthatók: 9400, Sopron, Liszt Ferenc u.1.

A Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft. 
felvételt hirdet

TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI 
és GAZDASÁGI ÜGYINTÉZŐ

munkakörbe

A munkakör betöltéséhez szükséges:  
középfokú társadalombiztosítási, 

közgazdasági végzettség

Elvárás továbbá 
az Excel és Word programok ismerete

Feladat: 
TB kifizetőhely beindítása és ellátása mellett 

gazdasági tevékenységek ügyintézése

Önéletrajz, bizonyítványok fénymásolata, 
adatvédelmi hozzájárulás beküldése 

2018. október 24-ig az info@prokultura.hu 
e-mail címen, vagy postán: 

9400 Sopron, Liszt Ferenc u. 1.

Adatvédelmi nyilatkozat letölthető: 
https://www.prokultura.hu/hu/karrier.html

A Soproni Lőver Íjász Egyesület tagjai országos 
bajnoki és világbajnoki elsőségeket szereztek idén

A hétvégi születésnapi gálán szorítóba léptek Sopron ifjú bokszolói is  
FOTÓ: NÉMETH PÉTER
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Továbbra is várjuk az iskolák rendezvényeiről, ifjú tehetségeiről szóló értesítéseket a szerkesztoseg@sopronitema.hu e-mail-címre!›

A hét mottója:

„Arról se feledkezz 
meg, hogy min-
den szenvedésed 
és szívfájdalmad 

közepette is szép-
ség vesz körül: a 
teremtett világ, a 

művészet, a zené-
tek és kultúrátok 

minden csodája, a 
nevetés és a szere-
tet, az elsuttogott 

remények és a han-
gos ünnepek, az új 
élet és az újjászü-

letés, a megbékélés 
és a megbocsátás 

hangjai.”

William Paul Young  
kanadai író

AJÁNLÓ

Könyvajánló
William Paul Young:  
A viskó

A viskó egy keresztény 
regény, melyet a kanadai 
William Paul Young írt. A 
könyvet a szerző maga 
adta ki néhány barátjával, 
ennek ellenére rövid idő 
alatt bestseller lett, 2008 
júniusáig egymillió példá-
nya kelt el. A könyv címe 
lényegében egy metafo-
ra a saját fájdalmainkból 
épített helyre, ahova be-
ragadunk, ahol megsérü-
lünk, ahol a fájdalmaink és 
szégyenünk összpontosul 
– vallja a szerző. 

›

100 évvel ezelőtt, 1918. ok-
tóber 24-én született Rozs-
nyón (ma: Rožňava, Szlová-
kia) Gunda Mihály gépész-
mérnök, egyetemi tanár, 
a MTESZ soproni szerve-
zetének elnöke. Sopron-
ban hunyt el 1989. ok-
tóber 30-án.

75 évvel ezelőtt, 1943. ok-
tóber 14-én született Sop-
ronban Asbóth Miklós nyu-
galmazott könyvtárigazga-
tó, helyismereti könyvtáros, 
helytörténész. Kalocsán 
hunyt el, 2014. július 23-án.

50 évvel ezelőtt, 1968. októ-
ber 19-én újjáalakult a Sop-
roni Városszépítő Egyesület. 

A Széchenyi István Városi 
Könyvtár internetes oldalán 
(www.szivk.hu) megtalálha-
tó adatbázisból közöl rész-
leteket lapunk.

Ez történt 
Sopronban

A város több pontján, 72 órán át dolgoztak az önkéntes fiatalok

Együtt a közös jövőnkért
P. HORVÁTH LÁSZLÓ

Az elmúlt hétvégén 
tartották meg a 72 óra 
kompromisszum nél-
kül elnevezésű szo-
ciális önkéntes akci-
ósorozatot. Ennek 
keretében a fiatalok 
a város több pont-
ján szemetet szed-
tek, parkot tisztítottak, 
korlátot festettek.

Az önkéntes fiatalok (több mint 
160-an) három napon, azaz 72 
órán keresztül végeztek köz-
hasznú feladatokat Sopron-
ban. Az idei volt a tizenkette-
dik ilyen akció.

– Örömteli, hogy Sopronban a 
fiatalok egyre aktívabban veszik 

ki a részüket az önkéntes mun-
kákból, és mindig nagy kedvvel 
csatlakoznak a hasonló prog-
ramokhoz – mondta el a meg-
nyitón Barcza Attila főszervező, 
Sopron és térsége országgyűlési 
képviselője. – Egy közösség életé-
ben nagyon fontos az önkéntes-
ség, hiszen így tisztább és szebb 
környezetben élhetünk.

A résztvevők a három nap 
alatt a város több pontján dol-
goztak. Többek között szemetet 
szedtek, avart gyűjtöttek, parkot 
tisztítottak, korlátot festettek, 
temetőt gondoztak. Mindezek 
mellett felkerestek egy szociális 
intézményt is, ahol beszélget-
tek az idősekkel. Az önkéntese-
ket pedagógusok irányították, 
hozzájuk csatlakoztak a Sopron 
Holding munkatársai, illetve 
több önkormányzati képviselő 
is kivette a részét a munkából.

Soproni fiatalok

RobotprogramozásHandleres alkotónap

Formatervezési díjak

MADARÁSZ RÉKA

A Szent Orsolya Gimnázium 5–9. osztá-
lyos diákjai közül mintegy negyven tanuló jár 
heti kétszer–háromszor robotika szakkörre. 
A rendszeres csapatmunka a fiatalok mentális 
képességeire is pozitívan hat.

Kilenc éve indította el Barta-Ba-
rát Lászlóné a Szent Orsolya-is-
kolában a robotika szakkört. 
Azok, akikkel a közös munkát 
elkezdte, ma már elsőéves egye-
temisták, és többen közülük a 
mérnök–informatikus pályát 
választották.

– A szakkörön legórobotok 
programozásával, építésével 
foglalkozunk, attól függően, 
hogy éppen milyen verseny-
re készülünk – tudtuk meg 
a tanárnőtől. – Valamelyik 

megmérettetésre egy előírt 
felépítésű robottal kell külön-
böző feladványokat megoldani, 
máskor a feladat adott, és ahhoz 
építenek robotokat a csapatok.

A robotprogramozás fejlesz-
ti a problémamegoldó képessé-
get és az algoritmikus gondol-
kodást. Nem utolsó szempont, 
hogy a tanulók megtanulnak 
csapatban együttműködni, 
hiszen a feladatokat általá-
ban kisebb csoportokban vég-
zik. Jelenleg az FLL (First Lego 

League) elnevezésű nemzet-
közi versenyre készülnek nagy 
lelkesedéssel és reményekkel, 
hiszen az elmúlt években 1–10. 
helyezéseket értek el a különbö-
ző megmérettetéseken.

– A bátyám most 11.-es, és 
annak idején ő is járt robotika 
szakkörre – meséli a 6.ag osz-
tályos Árvay Márton. – Mindig 
csodálattal néztem, amikor hoz-
ta haza a saját készítésű robot-
jait, ezért amint lehetőségem 
adódott, azonnal beiratkoztam 
a szakkörre. Nem csalódtam.

Németh Marcell két éve 
rendszeresen jár robotikára, 
de már alsós kisdiákként is 
be-belátogatott. Nagyon szereti 
a szakkört, rengeteget tanul be-
lőle, és esélyesnek tartja, hogy 
robotokkal kapcsolatos pályát 
választ majd.

Szent Lukács, a festők patró-
nusának névnapja alkalmából 
a Soproni SzC Handler Nándor 
Szakképző Iskolájának művé-
szeti munkaközössége idén is 
megszervezte a 24 órás alkotó-
napot. A városból és környékéről 

érkezett diákok egy emlékezetes 
napot – péntek déltől szombat 
délig – tölthettek el festéssel. 
Az elkészült munkák péntekig 
láthatók az iskola aulájában. A 
bemutatót Gáspárdy Tibor fes-
tőművész nyitotta meg.

A Soproni Egyetem egy hallga-
tója és egy oktatója is szerepel a 
Magyar Formatervezési Díj idei 
díjazottjai között. Az elismerés 
közel négy évtizede hívja fel a 
figyelmet a hazai design legki-
emelkedőbb produktumaira. 

Serflek Máté, a Soproni Egye-
tem tervezőgrafika szakon vég-
zett diákja a Chicago Jazz Fes-
tival számára megálmodott 
arculattervével vívta ki a zsű-
ri elismerését. Egy komplex 

vizuális rendszert dolgozott ki, 
amely szakít a konvencionális 
megoldásokkal, és zenei gesz-
tusokra épít. Üveges Péter, a 
formatervező tanszék oktatója 
a Bogányi-zongora továbbfej-
lesztett változatát készítette el, 
amely a bizottság indoklása sze-
rint hűen tükrözi a hangszerké-
szítés évszázados hagyományát. 

A Magyar Formatervezési Dí-
jat négy kategóriában (termék, 
terv, vizuális kommunikáció 

és diákmunka) osztják ki, idén 
mintegy kétszáz pályázat érke-
zett a megmérettetésre. 

A formatervezési díjjal egy 
időben ítélték oda a Design Ma-
nagement Díjat, amelyet olyan 
gazdálkodó szervezet kaphat 
meg, amely a dizájnt és az in-
novációt az üzleti stratégia in-
tegráns részének tekinti. Az el-
ismerést idén a soproni sixay 
furniture nyerte el, amely tö-
mörfa-bútorairól vált ismertté.

Sopron Megyei Jogú Város

PÁLYÁZAT

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
a Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Önkormányzati Ösztöndíj elnyerésére
A Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata ebben a tanévben is 
csatlakozott a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerhez. A pályázat 
célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan 
rászoruló fiatalok felsőfokú tanulmányainak támogatása.

A pályázat lebonyolításával kapcsolatos teendőket ellátó Emberi 
Erőforrás Támogatáskezelő által kiadott dokumentumok alapján 
2018. október 9-től 2018. november 6-ig lehet a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatokat (A, B típusút 
egyaránt) benyújtani. 

A korábbi évekhez hasonlóan a pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica 
Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében 
(Eper-Bursa) pályázói regisztráció szükséges (azok a pályázók, akik a 
korábbi pályázati évben már regisztráltak, már nem regisztrálhatnak 
újra, ők a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek 
be az Eper-Bursa rendszerbe), melynek elérése: 

https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx 

A regisztrációt követően lehetséges a pályázati adatok feltöltése a 
csatlakozott önkormányzatok pályázói részére. A személyes és pályázati 
adatok feltöltését követően a pályázati űrlapot - az önkormányzat által 
meghatározott szükséges mellékletekkel együtt, melyek a

www.sopron.hu

oldalról letölthetőek, illetve a Humánszolgáltatási Osztályon (Fő tér 
1.) átvehetőek - kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál 
(Humánszolgáltatási Osztály, Fő tér 1.) kell benyújtani

2018. november 6-ig.

FOTÓ: NÉMETH PÉTER

Az önkéntes diákok a Deák téri játszóteret is megtisztították  
FOTÓ: LECZOVICS ZSOLT
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AHOGY A PROBLÉMA 
NAGYRA NŐ...

A tartós, úgynevezett kró-
nikus bajok zöme előalako-
kon át nő a „minden rendben 
még” kategóriából egyértel-
műen betegséggé. Például 
az elhízás (ami aztán sok 
más betegség melegágya) 
az egészen icike-picike túl-
súllyal kezdődik. A túlsúly 
még egyáltalán nem feltű-
nő. Persze, hiszen fokoza-
tos az átmenet a normáltól 
a túlsúly felé is. Aztán nem 
véletlen, hogy a túlsúlyos 
gyerekből (ha csak várunk a 
csodára) idővel garantáltan 
elhízott felnőtt lesz. A cukor-
betegségnek és magas vér-

nyomásnak is vannak ilyen 
előstádiumai. Az egyiket 
prediabetesnek (elő-cukor-
betegségnek) a másikat meg 
prehipertóniának (elő-ma-
gasvérnyomásnak) hívjuk. 
Ezek a bajok hasonló mód-
szerekkel, mint maga a cu-
kor- vagy a magasvérnyo-
más-betegség, szűrhetők, 
pontosabban szűrendők, 
hiszen innen még vissza is 
lehetne fordítani a betegség 
felé vezető utunkat.
Gondolkodjon! Hogyan 
tovább?

Dr. Tschürtz Nándor

Az ügyeleti szolgálat minden nap (hétfőtől vasárnapig) este 8 
órától reggel 8 óráig tart. Ez alól kivétel október 23-a, amikor az 

ügyelet reggel 8 órától másnap reggel 8 óráig tart.

GYÓGYSZERTÁRAK 
ÜGYELETI RENDJE

OKTÓBER 17–23.

›

Tallózó

NYERJEN PÁROS BELÉPŐT A TÉMAPARKBA!  
A Soproni Témában keresztrejtvény is várja a játszani vágyókat. A megfejtéseket október 24-ig várjuk a Soproni Téma, 
9401 Sopron Pf. 241. vagy a szerkesztoseg@sopronitema.hu e-mail címre. A helyes megfejtők között a fertőrákosi kő-
fejtő és témaparkba szóló páros belépőt sorsolunk ki, melyet nyertesünk a Pro Kultúra jegyirodájában vehet át (Sop-
ron, Liszt Ferenc u. 1.)

Október 3-i rejtvényünk megfejtése: 1. Soproni Csokifesztivál. Szerencsés megfejtőnk: Fonth Zoltán, Sopron Bánfalvi 
u. 5/C. Mai rejtvényünk megfejtése egy kétnapos játékos rendezvény családoknak, melyet október 20-án és 21-én tar-
tanak a Liszt-központban. 

KERESZT-
REJTVÉNY

PLUZSIK TAMÁS

„Sopron, te lelkünk 
éltető láng! Hű őr az 
ősi végeken” – hang-
zanak Sarkady Sán-
dor sorai a város him-
nuszában. Vallják ezt 
azok, akik már nem-
zedékek óta itt élnek, 
és azok is, akik elsza-
kadtak Soprontól.

Winklerné Stubna Ágnes a 
József Attila Gimnáziumban 
érettségizett, majd később, 
munka mellett közgazdasági 
végzettséget is szerzett. Dolgo-
zott a GYSEV pénzügyi osztá-
lyán, majd miután férje Auszt-
riában kapott állást, évekig ott 
élt a család. Több mint három 
évtizeden keresztül saját gyer-
mekruhaüzletében dolgozott.

– Stubna ágon a felmenőim 
bányászok voltak; nagyapám, 
Stubna Ágoston egy sokgyerme-
kes bányászcsalád fiúgyermeke 
volt, aki Pécs–Bányatelepen szü-
letett 1887-ben – kezdte család-
ja történetét Winklerné Stubna 
Ágnes. – Nagyapa már 12 éves 
korában nehéz fizikai munkát 
végzett a szénosztályozóban, 
ahogy maga is leírta: „…heten-
ként mi, gyerekek háromszor ti-
zenhat órát, azaz három dupla 
műszakot végeznünk, tehát éjjel 
is”. Nagy előrelépés volt számá-
ra, amikor 16 éves korában már 
csillés lehetett, majd segédvá-
jár, ezt követően pedig egy szak-
tanfolyam elvégzését követően 
lett vájár. Háromévi katonás-
kodás után nagyapa Erdélyben, 

Európa nemesfémekben egyik 
leggazdagabb bányavidékén, 
Brádon kapott műszaki tisztvi-
selői állást, ahol később a lehe-
tetlen munkaviszonyok elleni 
tiltakozások egyik szervezője 
lett, ezért elbocsátották. Így az 
akkor hétéves édesapámmal és 
feleségével, a német nevű, de 
cseh származású nagyanyám-
mal, Pöchhacker Adelheiddel 
együtt menekülnie kellett. Vi-
szontagságok után 1921-ben 
Brennbergbányán kapott ál-
lást, majd 1932-ben kinevezték  
bányamesternek. 

Winklerné Stubna Ágnes elme-
sélte, hogy 1956-ban, amikor né-
hány napra kinyílt a határ, a szü-
lei átvittek Ilona-aknára, a Stub-
na nagyszülőkhöz. Nagy volt az 
ijedtség, amikor ismét bezárult a 
határ, de aztán egy határőr kis-
katona segített a családnak visz-
szajutni a határ magyar oldalá-
ra. – Apám, Stubna Valér még 
Erdélyben, Rudán született, az 
elemi iskolát is ott kezdte, majd 
a felsőbb osztályokat Kőszegen, 
a Kelcz-Adelffy római katolikus 
fiúnevelő intézetben végezte, ezt 
követően pedig a kőszegi Szent 
Benedek Gimnáziumban érett-
ségizett. Erdőmérnöki oklevelét 
1941-ben szerezte meg. A háború 
az ő életébe is durván beleszólt, 
három évi hadifogság után tér-
hetett csak haza. Édesapa élete 
egyetemi oktatóként teljese-
dett ki, erdőmérnök generációk 

nőttek fel az ő állattan és rovar-
tan gyakorlati óráin, emellett 
gyönyörű preparátumokkal is 
gazdagította tanszéke gyűjte-
ményét. „Tanulunk és tanítunk” 
– sokszor hallottam ezt tőle, és ő 
ehhez tartotta is magát.

– Édesanyám, Payrich Ilona 
tanárnő volt, az orsolyitáknál 
tanult, majd később abban az 
iskolában is tanított – zárta 
Stubna Ágnes. – Anyai nagy-
szüleim révén akár horvátnak 
is mondhatom magam, hisz 

nagyanyám, Blazovits Ágnes 
a burgenlandi Répcesarudról 
(Frankenau, horvátul Frakana-
va) ment férjhez Kópházára, 
Payrich Sándor nagyapámhoz, 
aki eredetileg szabómester volt, 
majd nyitott egy kis kocsmát, 
előbb a faluban, később pedig 
Sopronban, a Magyar utca 5. 
szám alatt. Szüleim és nagy-
szüleim élete nem nélkülözte 
a megpróbáltatásokat, de egy-
úttal sok tanulsággal is szolgált 
mindnyájunk számára.

CSALÁDI HÁTTÉR:  Sopronban született 1952-ben. Édesanyja tanítónő, 
édesapja pedig az Erdészeti és Faipari Egyetem Erdővédelem Tanszékének 
volt az adjunktusa. Férje, Winkler István okleveles faipari mérnök. Mindkét 
fiuk Sopronban él, Dávid nyelvész–nyelvtanár, Mátyás pedig közgazdász.

SOPRONI CSALÁDTÖRTÉNETEK

Winklerné Stubna Ágnes erdélyi, cseh és horvát ősökkel büszkélkedhet

Bányászcsalád leszármazottja

Winklerné Stubna Ágnes FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS 

Október 17., 
szerda 

Sepia gyógyszertár  
Ipar krt. 30., Tesco 

99/702–012

Október 18., 
csütörtök 

Szebellédy gyógyszertár 
Deák tér 35. 

99/505–469

Október 19., 
péntek 

Than Károly gyógyszertár 
Újteleki u. 54. 

99/510–787

Október 20., 
szombat 

PatikaPlus gyógyszertár 
Határdomb u. 2., Alphapark 

99/505–220

Október 21., 
vasárnap 

PatikaPlus gyógyszertár  
Határdomb u. 2., Alphapark

99/505–472

Október 22., 
hétfő 

Arany Kígyó gyógyszertár 
Magyar u. 6. 

99/311–732

Október 23., 
kedd 

Benu Állomás gyógyszertár 
Mátyás király u. 23. 

99/312–437
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MADARÁSZ RÉKA

A LEMangURIA egyfajta sza-
bad tánc, amelynek művelői 
a test és a tudat összehango-
lásával teremtik meg a belső 
egyensúlyt. 
Semsei Angelika húsz év-
vel ezelőtt dolgozta ki a LE-
MangURIA-t mint önkifeje-
zési formát, amelyet ő élet-
táncnak nevezett. 
– Segítő szakemberként a 
verbális terápiában van sok-
éves tapasztalatom, ezért 
régóta kerestem egy telje-
sen más jellegű módszert, 
olyat, amelyben az elhárító 

mechanizmusokat kevésbé 
lehet működtetni – tudtuk 
meg Hoffer Szilvia LEMan-
gURIA foglalkozásvezetőtől. 
– Kétéves integrált kifejezés- 
és táncterápia után találkoz-
tam az élettánccal, ami in-
kább az öngyógyításra, mint 
a traumák felszínre hozásá-
ra fókuszál.
A LEMangURIA lényege, 
hogy az ember az észlelésen, 
az érzékelésen és a testi–ta-
pasztalati élményen keresz-
tül építi fel a saját mozgását, 
így a saját világát és igazsá-
gát is. A tánc testtudatossá-
got is ad azáltal, hogy meg-

tanuljuk uralni az elménket. 
– Összes negatív érzésünk az 
elménkben keletkezik, ami 
természetesen a testünkre 
is hat – folytatta Szilvi. – Ha 
például valaki szorong, a fi-
zikai képességei is korláto-
zottakká válnak. A LEMangU-
RIA-val nagyon jól lehet ol-
dani a blokkokat. A mozgás 
és a tánc által tanulunk saját 
magunkról. 
A foglalkozások csütörtö-
könként 18.30-kor kezdőd-
nek a GYIK Rendezvényház-
ban. Bővebb információk: 
www.facebook.com/lelek-
szintersopron.

Sztárok itt és ott

INGYENES KÖZÖSSÉGI HETILAP
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sarok

A tánc mint önismeret

Az énekesnő idén nyáron 33 helyen adott koncertet

Szédületes Rita Ora
KÓCZÁN 

BÁLINT

Rita Ora 
kirobbanó 
formá-

ban van! Az egzotikus 
szépségű énekesnő 
legújabb videója hasít 
az interneten, második 
stúdióalbuma pedig 
hamarosan érkezik.

Vadonatúj kislemezzel bor-
zolja a kedélyeket Rita Ora, ami 
a november 23-án megjelenő, 
Phoenix című, második stú-
dióalbumának izgalmas előfu-
tára. A Let You Love Me-hez egy 
házibuliban forgatott videoklip 
is készült.

Rita Ora sikeres évet tudhat 
maga mögött: legutóbbi 5 kis-
lemeze több mint 1,3 milliárd 
streamlejátszást generált a 
Spotify-on, fergeteges euró-
pai turnéjára pedig minden 
jegy elkelt. Nyáron 33 külön-
böző helyszínen adott koncer-
tet, köztük a Balaton Sound 
nagyszínpadán.

– Igazán boldog vagyok, hogy 
a Phoenix végre megjelenik. Na-
gyon büszke vagyok erre az al-
bumra, és izgatottan várom, 
hogy a közönség is hallja, 
min dolgoztam – nyilat-
kozta a díva.

Az új single egy pul-
záló pophimnusz, 
amelyben Rita pár-
kapcsolati bizony-
talanságait tárja 
hallgatósága elé. 

A Dal című műsorban elért sikerek után 
egyre több helyre hívják a SativuS-t. 
Bár a soproni formáció kevesebb klip-
pel jelentkezett, mint tervezte, de idén 
még biztosan lesz új videója. Pájer Gá-
bor „Curta” mesélt a Soproni Témának.
– Mit történt veletek az utóbbi hóna-
pokban? A műsor után több videót 
ígértetek...
– Így igaz, és eddig csak a Kisváros című 
dalunkhoz készült kisfilm az elmúlt idő-
szakban. Ez annak is betudható, hogy a 
nyarunk eléggé elfoglalt volt. Első alka-
lommal játszottunk a VOLT Fesztiválon 
és Debrecenben, a Karneváléjen is volt 
szerencsénk fellépni a Nagyerdei stadi-
onban 25 ezer ember előtt. 

– Milyen érzés volt?
– Visszalátni magunkat ott, a stadion ki-
vetítőin egy életre szóló élmény, hiszen 
kiskorom óta imádom a focit, és min-
dig is ott akartam egyszer lenni a kive-
títőkön. Remélem, még lesz hasonló él-
ményben részünk.
– Mi lesz a klipekkel?
– Természetesen mostanában nekilá-
tunk ezeknek a feladatoknak is. A képze-
letünk szüleménye dalunkhoz tavasz óta 
készül a videó, szerintem megéri várni 
rá! A Hip-hop töri klipje pedig már any-
nyira finisben van, hogy napokon belül 
megjelenik. Profi munka lesz, a Cybert-
ronic mediával közösen készítettük. Illet-
ve lesz egy közreműködős meglepetés 

videó, olyan emberekkel, akikre gye-
rekkorunk óta felnézünk, és egy ország 
ismeri őket, de erről sajnos még nem 
mondhatok többet.
– Mi a további fő csapásvonal?
– Szeretnénk az idén megjelent TOP 
című lemezünkhöz még több videót ké-
szíteni, akár az összes dalhoz. Születnek 
emellett új szerzemények, amelyek kö-
zül az egyiket szintén idén vagy legké-
sőbb jövő év elején tervezünk nyilvá-
nosságra hozni.
– Jelentkeztek idén is A Dalra?
– Idén kihagyjuk. A csapattal úgy dön-
töttünk, hogy kicsit rápihenünk. Mind-
ezek mellett próbáljuk mindig finomíta-
ni és bővíteni a koncertrepertoárunkat.

Három SativuS 
klip várható!
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