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Az összefogás csodája

– Gyerekek, tiétek az óvoda! – dr. Veres András püspök szavaival végre birtokba vehették
birodalmukat a Szent Orsolya Óvoda gyermekei. A hétvégén ünnepélyes keretek között
adták át a kilenc hónap alatt felépült intézményt. FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS

Egy éj Velencében
Felújítják
a GYIK-ot

5

Kormányzati támogatásból – 280 millió
forintból – kezdődött el a GYIK felújítása.
A munkálatokkal márciusra végeznek, de
ezalatt is zavartalanul működik az intézmény.

Az Egy éj Velencében című nagyoperettel
kezdődött el a komédia évada
7

10

Véget ért
a szüret
A lapunk által megkérdezett szőlészek–borászok véleménye szerint
ebben az évben minden
természeti feltétel adott
volt ahhoz, hogy kiváló
évjáratú legyen a 2018as bor. A szürettel már
végeztek a gazdák, most
a pince ad feladatot. A
vörösborok még nyersek, azoknak kell egykét hónap, amíg megérnek a fogyasztásra.
Várhatóan az év végén
lehet majd megkóstolni a 2018-as soproni vörösborokat.

3

A legnagyobbak
között

Dupla siker a bajnokságban
Két bajnoki győzelemmel folytatta remek szereplését a Sopron
Basket. Roberto Iniguez tanítványai nyertek a Zalaegerszeg otthonában és hazai pályán a Győr ellen is. FOTÓ: PADOS NOEL

9

Nagy siker Bebe
Rexha legújabb
klipes dala és albuma.
A szépség a világ egyik kedvence, videóit százmilliók nézik
meg. Bebe nemcsak énekel, tinédzser korában már dalíró versenyt
nyert, az utóbbi években pedig
a legnagyobb nevekkel dolgozott együtt. Legnépszerűbb száma,
a Me, Myself & I platinaminősítést
kapott, több mint 715 milliószor
streamelték a Spotify-on.

12
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Baloghné Simon Teréz célja, hogy élményekkel távozzunk

A Storno-gyűjtemény lelke

RENDŐRSÉGI SOROZAT

Ügyeljen értékeire!
CZIRÁKI VIKTÓRIA

HUSZÁR JUDIT

– Akkor sikerült jól a
vezetés, ha a végére
kipirul az arcom,
mintha lázas lennék – vallja Baloghné
Simon Teréz. A Soproni Múzeum tárlatvezetője az elmúlt
két évben több mint
kétezer embernek
mesélt a Storno-családról. A legkisebbeket kézen fogja, a
gimnazistáknak szóba
hozza az Avatar filmet
és Ganxta Zolee-t, a
külföldi vendégeknek
pedig igyekszik saját
nyelvükön köszönni.
Mély, kissé reszelős hangjával,
ősz hajával, egész arcát beragyogó mosolyával Baloghn é
Simon Teréz a Soproni Múzeum
egyik emblematikus alakja. Ő
vezeti a csoportokat a Storno-család gyűjteményes lakásában, az elmúlt két évben számtalan óvodás, iskolás, felnőtt,
nyugdíjas látogatóval ismertette meg a híres soproni család életét. Pedig nem tárlatvezetőként kezdte, végigjárta a
múzeumi ranglétrát…
– A Vas megyei Ölbőn születtem, féléves koromban vasutas édesapámat áthelyezték
Fertőszentmikósra, így került
Sopron közelébe a család –
kezdi a történetét Teca néni.
– Nyomdásznak tanultam, de

Utcán és közlekedés közben figyeljünk oda a táskánkra
és a pénztárcánkra!
Hátizsák zsebében ne
hordjuk értéket, ezzel
sokat tehetünk annak
érdekében, hogy ne
váljunk áldozattá!

Baloghné Simon Teréz és a zalaegerszegi diákok – a fiatalokat úgy magával
ragadta és lenyűgözte Teca néni személyisége, hogy tiszteletbeli nagymamájukká fogadták, és ragaszkodtak ahhoz, hogy a csoportképükön is szerepeljen
amikor egy orvosi vizsgálaton
kiderült, hogy ólom van a szervezetemben, akkor felhagytam
az eredeti szakmámmal.
Az akkor huszonéves lány a
600 ágyasba került, először recepciósnak, majd programszervezőnek. Már akkor gyakran kísérte a múzeumba a vendégeket, megmutatta nekik a várost,
ismerkedési esteket szervezett.
A családjával Ivánban telepedett
le, gyermekei születése idején itt
vezette a művelődési házat, közben elvégezte a győri főiskolán
a könyvtáros–népművelő képzést. Miután a művelődési ház
bezárt, több helyen dolgozott,

Téliesítési
munkálatok
Teljes erővel dolgoznak a
Sopron Holding munkatársai a
köztereken: téliesítik az öntöző
rendszert, kiszedik az egynyári
virágokat, emellett lombtalanítják a parkokat, lenyírják a füvet.
A Sopron Holding Zrt.-től lapunk megtudta: az őszi feladatok fő célja a zöldfelületek felkészítése a téli időszakra. Ebbe
beletartozik a virágágyások egynyári növényeinek kiszedése, az
ágyások felrotálása, a tápanyag
utánpótlása és szükség szerint
feketefölddel való feltöltése.
Ezután következik az árvácskák, díszkáposzták, nárciszok
és tulipánok elültetése. Pótolják az év közben kivágott utcasorfákat és parkfákat. Olyan
fajtákat választottak, amelyek

illeszkednek az adott területhez. Amíg nem lesz csapadékosabb az idő, addig folyamatosan
nyírják a füvet és a sövényeket
is, még a fagyok előtt ellenőrzik és téliesítik az öntözőrendszereket. Amint a zöldnövényzet lombkoronája hullani kezd,
meghatározott ütemterv alapján a közterület-tisztítási divízió dolgozóival együttműködve zajlik a közutak, parkok,
terek lombtalanítása. A gyűjtést
a munkatársak lombseprűvel,
lombfújóval és három önjáró
géppel végzik el.
A tájékoztatás szerint a szökőkutak, ivókutak, medencék várhatóan október végéig üzemelnek városszerte, ezt követően leeresztik és befedik azokat.

A Szent István parkban lévő virágágyásokat is
megszépítették FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS

öt éve került a múzeumhoz
közfoglalkoztatottként. Először
a takarítást bízták rá, aztán teremőrködött, majd egyszer csak
felkérték, hogy „tanulja meg a
Stornót”. – Kaptam egy vaskos
könyvet, annak nekiálltam. Otthon az unokámnak meséltem
a történeket, rajta teszteltem,
hogy lekötik-e. Folyamatosan
jártam a kiállítást a kollégákkal,
sokat tanultam a történészektől,
múzeumpedagógusoktól.
De hogy az alapos háttérismeretek mellett mi a jó tárlatvezetés titka? Teca néni szerint
az, hogy a vezető maga is élvezze a munkáját, közben pedig

érezze kicsit sajátjának a tárgyakat, hiszen így tud rájuk nagyon vigyázni. Jó emberismeretre is szükség van, pár másodperc
alatt kell megtalálni a hangot a
legkülönbözőbb látogatókkal.
– Ha iskoláscsoport jön hozzám, akkor gyorsan felmérem,
hogy ki a legnehezebben kezelhető gyerek, őt általában kézen
fogom, magam mellé veszem
segítőnek, így megyünk végig
a tárlaton. Számomra az a legnagyobb öröm, ha mosolyogva, élményekkel mennek haza a múzeumból a látogatók. Hogyha
pedig erről visszajelzést is kapok, az büszkeséggel tölt el…

2018. október 24.

Zsúfolt helyen soha nem lehetünk teljes biztonságban a zsebtolvajok ellen, akiknek a kedvenc célpontjuk a hátizsák. A
hátunkon viselve ugyanis nem
nagyon tűnik fel, ha mögöttünk valaki kinyitja a cipzárját,
és elcsen belőle valamit. – Bár
praktikusnak tűnhet, nem célszerű értékeinket hátizsákunk
zsebeiben magunknál hordani – hogy miért, a válasz egyszerű: ha a hátunkon van, nem
látjuk, ha kiveszik – mondja

Babelláné Lukács Katalin, a Soproni Rendőrkapitányság őrnagya, kiemelt bűnmegelőzési főelőadó. – Legtöbb esetben mire
feltűnik az áldozatnak, hogy
meglopták, sajnos már késő.
A szakember azt javasolja,
hogy pénzt és értékes holmit
soha ne tegyünk mások számára is hozzáférhető külső zsebbe.
– Nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy a hátizsák bár kényelmes, biztonsági szempontból sajnos problémás, főként ha
valaki úgy használja, mint a képen látható nő – teszi hozzá a
főelőadó. – Telefont, pénz- és
irattárcát nemcsak átlátszó, de
semmilyen külső zsebben nem
célszerű tárolni. Legyünk résen,
értékeinket mindig a táska aljába vagy a biztonságosabb, belső
zsebekbe tegyük! Legjobb, ha
a hátitáskát nagy tömegben
előre vagy oldalt a vállunkra
vesszük, tömegközlekedésen
pedig nyugodtan tegyük a lábunk mellé!

Telefont, pénz- és irattárcát semmilyen külső
zsebben nem célszerű tárolni!

Közeleg a mindenszentek
szokáshoz kapcsolódó némely
népi hiedelem szerint ennek az
a célja, hogy a világosban a „véletlenül kiszabadult lelkek” újra
visszataláljanak a maguk sírjába,
ne kísértsenek, ne nyugtalanítsák az élőket.

Temetői nyitva tartás

FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS

November 1-je mindenszentek ünnepe, november 2-a pedig a halottak napja a keresztény
világban. Előbbit már a negyedik században is
„megülték”, utóbbi eredete 998-ra nyúlik vissza.
A 4. században mindenszentek ünnepét a pünkösd utáni
első vasárnap tartották. Kezdetben az összes keresztény vértanúra, később „minden tökéletes
igazra” emlékező ünnepet a 8.
században tették át november
elsejére. Jámbor Lajos frank császár 835-ben IV. Gergely pápa
engedélyével már elismerte az
új ünnepet, amikor a tisztítótűzben megtisztult, már a men�nyekbe jutottakra emlékeznek.
Általános szokás, hogy mindenszentek napján rendbe
teszik és virággal díszítik a
sírokat, amelyeken gyertyát
gyújtanak a halottak üdvéért.

A gyertya fénye az örök világosságot jelképezi, a katolikus
egyház szertartása szerint a temetők nagy keresztjénél ma is
elimádkozzák a mindenszentek litániáját, és megáldják az
új síremlékeket. Magyarország
egyes vidékein e napon harangoztattak a család halottaiért,
máshol ételt ajándékoztak a
szegényeknek. Sokan úgy tartották, hogy a halottak ezen az
éjszakán kikelnek a sírból, így
a családi lakomán nekik is terítettek, és minden helyiségben lámpát gyújtottak, hogy
eligazodjanak a házban. Mindenszentek Magyarországon

2000 óta, fél évszázad után ismét munkaszüneti nap.
A november 2-i halottak napját Szent Odiló clunyi apát 998ban vezette be emléknapként a
clunyi bencés apátság alá tartozó
bencés házakban. Hamarosan a
renden kívül is megülték, és a 14.
század elejétől a katolikus egyház egésze átvette. A megemlékezés a halottakról, elhunyt
szeretteinkről, az értük való közbenjárás a purgatórium katolikus hittételén alapul. E napon
gyertyákat, mécseseket gyújtunk
elhunyt szeretteink emlékére. A

A Szent Mihály-temető október
29-én és 30-án 7–18 óra között,
október 31-én, valamint november 1–3-a között 7–20 óra között,
4-én pedig 7–18 óra között tart
nyitva. Mindenszentekkor és
halottak napján a temetőbe gépkocsival behajtani nem lehet; a
többi napokon 400 forint térítés mellett lehetséges mindez, a
mozgáskorlátozottaknak ingyenes. A temető november 5-től
7–16 óráig tart nyitva. Az evangélikus temető október 31. és
november 2. között 7 órától 21
óráig lesz nyitva, november 3-án
és 4-én 7-től 19 óráig lehet a sírokat látogatni. A sopronbánfalvi
temető október 31-től, szerdától
november 4-ig, vasárnapig 7–20
óra között látogatható, majd
november 5-től áttérnek a téli
nyitva tartásra, amikor 8–16 óra
között látogatható a sírkert. A
balfi temető nincs körülkerítve,
így bármikor látogatható.

ÖNKÉNTESEK GONDOZZÁK A SÍROKAT
Régi elhagyott, gondozatlan sírok rendbetételét vállalta az
Egészséges, emberibb környezetért és a Virágos Sopronért
maroknyi csapata. Az önkéntesek a római katolikus temetőkben végezték áldozatos munkájukat. Lenyesték az elburjánzott ágakat, megkapálták a gazos felületeket.

2018. október 24.

Városi hírek
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Minden természeti feltétel adott ahhoz, hogy jó évjáratú borok készülhessenek

Véget ért a szüret a borvidéken
P. HORVÁTH
LÁSZLÓ

A lapunk
által megkérdezett
szőlészek–borászok
véleménye szerint
ebben az évben minden természeti feltétel adott volt ahhoz,
hogy kiváló évjáratú legyen a 2018as bor. A szürettel
már végeztek a gazdák, most a pince ad
feladatot.
Magyar Dezső, a Lövér pince
vezetője szerint a gazdáknak
minden évben más-más kihívással kell megküzdeniük.
Idén kedvező volt az időjárás,
a nagy jég- és szélkárok elkerülték a borvidéket. A csapadék is akkor hullott, és akkor
volt szép, napsütéses az idő,

Magyar Dezső

A hordókban érnek az idei vörösborok, év végén kóstolhatjuk meg őket
amikor kellett. Az előjelek biztatóak, azaz minden természeti
feltétel adott, hogy jó évjáratú
borok készülhessenek. Az pedig
már a gazdák felelőssége, hogy
ezt ne rontsák el…
Tizenhárom hektáron tizenegyféle szőlőt termeszt ifj. Németh Ottó, az elkészült bort

Ifj. Németh Ottó

pedig a saját borozójukban értékesíti. A szürettel nemrégiben végeztek, s az elmúlt napokban még préseltek. – Az új
vörösbort a tervek szerint idén
decemberben kóstolhatjuk
meg – mondta el lapunknak a
borász. – Azt tapasztaljuk, hogy
a jó soproni bornak megvan a
kereslete, azt szívesen fogyasztják. Idén jó szőlőt szedhettünk
le, ez bizakodásra ad okot, hogy
jó bor kerülhet majd a fogyasztók poharába.
Ezzel a kijelentéssel Iváncsics
Zoltán, a tapasztalt és megfontolt gazda is egyetértett. – A
szőlő termését év közben szabályozzuk, azaz inkább legyen
kevesebb fürt, de azok tökéletesek legyenek. Idén ez a módszer

FOTÓK: GRIECHISCH TAMÁS, FILEP ISTVÁN

bevált, hiszen nemcsak Sopronban és környékén, de az ország
más borvidékén is jók voltak a
termésátlagok.
Mint megtudtuk, Iváncsicsék
az elkészült vörösbort két évig
pihentetik, így idén palackozzák a 2016-os szüretelésűeket.
Az Irsai Olivér, illetve a rozé

Iváncsics Zoltán

fajták frissen, egy éven belül
elfogynak.
– Idén egységes volt a szőlő,
kellemes meglepetésre készülünk – fogalmazott a fertőrákosi Jandl Arnold. – A bor beltartalmi értéke megfelelő. Ezt abból
tapasztaljuk, hogy a napokban
kóstoltuk meg a különleges bort,

Jandl Arnold

a pinot blanc-ot vagy más nevén
a fehér burgundit. A vörösborok
még nyersek, azoknak kell egykét hónap, amíg megérnek a fogyasztásra. A soproni bor iránt
van érdeklődés és kereslet. Ezt
pedig tovább fokozhatja, ha jó
borok készülnek, az idei évjárat
pedig kiválónak ígérkezik.
– A szőlőre pozitívan hatott,
hogy szeptemberben magas
volt a napsütések órák száma.
Nagy évjárat lehet az idei, reméljük, mindez meglátszik
majd a palackokba, hordókba
kerülő borokon is – jegyezte
meg Molnár Tibor.
Sajnos azonban arra is akad
példa, hogy a fürtök kint maradtak a földeken. Ennek fő oka
a már említett országosan is
magas terméshozam. A szakemberek mindegyike egyetértett abban, hogy idén azok a gazdák, akik elvégezték a megfelelő
növényvédelmet, szakszerűen
gondozták a szőlőt és megfelelő
saját prés- és hordókapacitással
rendelkeznek, igazán jó minőségű bort készíthetnek.

Molnár Tibor

MEGKÉRDEZTÜK A SOPRONIAKAT
›
EGÉSZSÉGÜNKÉRT
Szívesen fogyaszt
Látogatóban az intenzív osztályon soproni borokat?
CZIRÁKI VIKTÓRIA

Az intenzív osztályon
a kórházi kezelést
igénylő legsúlyosabb
állapotú betegek
gyógyítását, ápolását
végzik. Azokról van
szó, akiknek egy vagy
több létfontosságú
szervének működése
elégtelen.
Intenzív megfigyelés, intenzív terápia, intenzív ápolás –
ez történik a Soproni Gyógy
központ központi aneszteziológiai és intenzív terápiás
osztályán (KAITO). – Osztályunkon a kritikus állapothoz
vezető ok gyógyszeres vagy
műtéti kezelése mellett a gyógyulás időtartama alatt szervtámogató kezeléseket végzünk,
melyek közül a leggyakoribb
a gépi lélegeztetés – mondta
el a Soproni Témának Árki
Jenőné, a KAITO vezető ápolója. – Úgynevezett „zsilipen”
keresztül jöhetnek be a látogatók, védőköpenyben és -cipőben, illetve ha a hozzátartozóban fertőzést mutattak ki,
ezeken kívül sapka, maszk és
védőkesztyű viselését is javasoljuk. 14 alatti gyermek nem
léphet be az osztályra, de 16
év alatt sem javasolt a látogatás. Az itt ellátott betegek

jellemzően rossz általános állapotúak, sok esetben a felnőtt
látogatókat is megviseli a hozzátartozóra rögzített rengeteg
műszer és a különböző kivezető csövek látványa.
A KAITO-n végzett intenzív
munka miatt szigorú rend van
érvényben, délelőtt és délután
1–1 óra a látogatási idő, de ekkor is csak egy-egy hozzátartozó jöhet. Ha többen érkeznének egyszerre, természetesen
válthatják egymást. – 8 ágyas
az osztály, ebből 4 közös kórteremben, 4 pedig elkülönítőben
található. Az elkülönítés oka
például egy fertőzés lehet, de

van akit – például frissen szült
kismamát, akinél komplikáció
lépett fel – a saját védelme érdekében helyezünk ide – tette
hozzá Árki Jenőné. – A kórház
bármely osztályáról kerülhet
át ide beteg, ha az állapota indokolja, tehát az alapvető életfunkcióiban probléma lép fel.
Amikor az állapota stabilizálódik, visszakerül az alapbetegségének megfelelő osztályra.
A KAITO-n minden ágyhoz
tartozik külön lélegeztető gép,
monitor, speciális gyógyászati eszközök, dializáló kezelést
is tudnak helyben végezni. A
betegek itt töltött ideje változó,

60 napos ápolásra is volt példa, de jellemzően 5–6 nap alatt
sikerül az állapotukat stabilizálni. – A terápiában egy apró
változtatás, például egy injekciós pumpa vagy egy infúzió
akár néhány milliliteres átállítása hatással van a beteg állapotára – zárta Árki Jenőné.
– A munkatársak szeme néha
előbb észlel egy-egy problémát, mint a monitor, ezért fontos a folyamatos megfigyelés.
Osztályunkon teammunka zajlik, melynek fontos tényezője a
munkatársak közötti folyamatos kommunikáció a betegek
érdekében.

ROTT MADLEN:
A nyári kerti grillezésnél
vagy társasági összejöveteleken a barátaim mindig
megkínálnak borral is. A
vörös fajtákat jobban szeretem, de csak keveset fogyasztok belőlük.

MARKÓ RICHÁRD:
Napi szinten vezetek, ezért
nagyon ritkán iszom alkoholt. A családi vagy baráti
összejöveteleken egy-egy
pohár finom kékfrankost
azonban elfogyasztok. Szigorúan mértékkel!

CSÁNÓ ANDOR:
Ha úgy adódik, alkalmanként a barátnőmmel bontunk meg egy palack finom kékfrankost. Jómagam fröccsben szeretem a
legjobban.

Árki Jenőné az intenzív osztályon FOTÓ: NÉMETH PÉTER

TURUPOLI GÁBOR:
Ha választani kellene a soproni borok között, akkor a
kékfrankosra tenném a voksomat. Igaz, nem tartom
magam kifejezetten nagy
borfogyasztónak.
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„Együtt énekelni csodálatos élmény, megnyugtat, feltölt”

Jubiláló pedagógus kórus
KÖVES ANDREA

Nagy izgalommal
készül jubileumi koncertjére a Liszt Ferenc
Pedagógus Énekkar. A hetven éve alakult vegyes kar október 26-án, pénteken este hét órától
válogat a legkedveltebb műveiből a
Liszt-központban.
Vajon mi a titka egy kórusnak,
amely hét évtized után is aktív,
fellépésekre készül, és rendületlenül próbál? – A tagok hetente
kétszer ide hazatalálnak, egyetlen rezdülésből ismerjük egymást – mondja Makkos Ágnes
karnagy, aki közel harminc éve
lépett az énekkar kötelékébe.
Mérei Mária, a Soproni Pedagógus Énekkarért Alapítvány
kuratóriumának elnöke, aki
1970-ben fiatal, lelkes tanárként talált a kórusra, bólogat:
– Együtt énekelni egy csodálatos
élmény, megnyugtat, kikapcsol,
feltölt. Lehet, hogy úgy esünk be
egy-egy próbára, hogy kimerültek, fáradtak vagyunk, de

2018. október 24.

Jótékonysági Rotary-séta
Idén is megtartja hagyományos, jótékonysági sétáját a Rotary Club Sopron. A találkozó október 27-én, szombaton 10
órakor lesz a Dömötöri–Perkovátz teraszon, a sétát dr. Krisch
András vezeti. Az idei program mottója: Nekünk írták a dalt
– zeneszerzők Sopron életében. A rendezvényen közreműködnek a HJAMI tanárai és növendékei. A részvételi díj felnőtteknek 1000, diákoknak és nyugdíjasoknak 500 forint, a
séta bevételét a zeneiskolának ajánlják fel. A program után
a Dömötöri–Perkovátz teraszon forralt borral, teával, zsíros
kenyérrel és pogácsával várják a résztvevőket.

EZ LESZ…
Válaszd a spenótot!
Október 24., szerda 18.30, Pedagógusok Soproni Művelődési Háza
Horváth-Szováti György előadása

Bánfalvi könyvtári esték
Október 25., csütörtök 18 óra, bánfalvi fiókkönyvtár
Gáspárdy Tibor festőművész kiállításának megnyitója

Ifj. Johann Strauss: Egy éj Velencében
Október 25. 19 óra, Soproni Petőfi Sándor Színház
További időpontok: október 26., 27., 28

Ifjúsági hangverseny

Liszt Ferenc Pedagógus Énekkar
megújulva, erőre kapva lépünk
ki két óra után – meséli. – Men�nyi emlékezetes próba, felejthetetlen fellépés, élményt adó utazás, közösségformáló program
és örök életre szóló barátság! –
sorolják közösen.
A kórus 1948-ban alakult Sopronban a Pedagógusok Szakszervezete művészeti együtteseként

a legendás karnagy, Kovács Sándor vezetésével. Ezután Törzsök
Béla, Horváth Valéria, Somlai András, Nagy Alpár, Palotai
György és Dárdai Árpád irányította a kórus művészeti életét.
Makkos Ágnes másfél évtizede
az énekkar lelke, vezetője. Számtalan fellépés, városi és országos díjak, hazai és határon túli

Makkos Ágnes és Mérei Mária FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS

Október 26., péntek 10 óra, Liszt-központ
A Soproni Liszt Ferenc Szimfonikus Zenekar koncertje
sikerek jellemzik az együttes
működésének évtizedeit. Nagy
büszkeségük a 2013-as egyházzenei kategóriagyőzelem az
írországi Sligo nemzetközi kórusversenyén és a Pedagógus
Kórusok Országos Találkozójának megszervezése 2017-ben.
Már most készülnek a hagyományos adventi koncertjükre,
illetve Ausztriába egy hangulatos karácsonyi templomi fellépésre, ahova visszatérő vendégként járnak.
A jubileumi koncert repertoárja sokszínűnek ígérkezik: a
népdalfeldolgozásoktól kezdve
Lackfi János versére épülő zongorakíséretes darabon át az egyházi művekig, Szokolay Sándor
szerzeményéig és a modern angol, német dalokig széles skálával készül a kórus. A koncertre
visszatérnek az egykori tagok is,
akik csatlakoznak majd a közös
énekléshez, hiszen aki egykoron részese volt a Liszt Ferenc
Pedagógus Énekkar munkájának, még ha másfele is vezetett
az útja, a szívében örökké a kórus tagja marad…

HOL JÁRUNK?

Tök jó nap! – töklámpásfaragás
Október 26. 16 óra, József Attila Művelődési Ház, Balf

A helytörténet szórakoztató!
Október 26. 17 óra, Fabricius-ház
A RETRO-Sopron előadás Bolodár Zoltántól

Dzsesszműhely
Október 26. 19 óra, fertődi Esterházy-kastély
Borbély Mihály, Lakatos György, Oláh Kálmán,
Horváth Balázs, Dés András

Jubileumi koncert
Október 26. 19 óra, Liszt-központ
Liszt Ferenc Pedagógus Énekkar

Fényhozó
Október 26. 19 óra, Soproni TIT
Andrea Weaver Fényhozó című könyvének bemutatója

Mōrk EP bemutató
Október 26. 20 óra, Búgócsiga Akusztik Garden
The Death of Mōrk kislemezbemutató

Soulwave – vendég: Gargantua
Október 26. 21 óra, Hangár Music Garden

II. Test és Lélek Fesztivál
Október 27., szombat 9 órától, GYIK Rendezvényház

Bútorfestő workshop
Október 27. 14–18 óra, Soproni Kézműves Műhely
(Deák tér 14.)

A horvát nemzetiségi önkormányzat
koncertje
Október 27. 19 óra
Fellép: Rouge együttes és barátai, a Klaba Fjabula

Dorothy – Tessék! Tour
Játékunkban egy neves épületről vagy köztéri alkotásról mutatunk be részletet, olvasóinknak pedig az a feladatuk, hogy a részletből felismerjék az
egészet, és megírják nekünk, melyik alkotást rejtettük el. Azok között, akik
helyes megfejtést október 31-ig beküldik a Soproni Téma, 9400 Sopron,
Pf. 241. vagy a szerkesztoseg@ sopronitema címre, ajándékot sorsolunk ki.

Október 27. 19.30, Hangár Musik Garden
Vendég: Magor

Jótékonysági koncert
Október 27. 21.30, Búgócsiga Akusztik Garden

„Olykor ókor” városnéző séta
Október 28., vasárnap 15 óra, gyülekező a Liszt
Café előtt

Megfejtés
Október 10-i rejtvényünk megfejtése: Postapalota, szerencsés megfejtőnk: Róka Klára (Sopron, Besenyő utca). Az ajándék könyvet a Pro Kultúra jegyirodájában (Sopron, Liszt F. u. 1.) veheti át.

Bibliai szabadegyetem
Október 29., hétfő 17 óra, Pedagógusok Soproni Művelődési Háza

Elemlámpával a reformáció nyomában
Október 29. 18.30, Soproni Evangélikus Múzeum

A Postapalota a Széchenyi téren
A Széchenyi téren lévő Postapalota a magyar szecesszió egyik
kiemelkedő alkotása. Az Orth Ambrus (1871–1931) és Somló Emil
(1877–1939) által tervezett épület Schármár Károly (1877–1946)
építész irányításával 1913-ra készült el, olyan közismert épületekkel egy időben, mint Budapesten, a Városligetben lévő Széchenyi-fürdő, illetve a fasori evangélikus templom. Annak idején
a Postapalota helyén volt Friedrich József kovács- és bognármester műhelye.
A Postapalota alapozásakor találták meg 25 éves korában elhunyt
Caius Sextilius Senecio síremlékét, aki az első században a római
kori Scarbantia város tanácsosa volt. A sírkő ma a Fabricius-ház
római kori kőtárában tekinthető meg. A főbejárat fölött látható a
régi magyar, úgynevezett angyalos címer, melyet a feliratokkal és
az oldalputtókkal együtt a második világháborút követő kommunista hatalomátvételt követően eltakartak. A gipszborítást 1990ben bontották ki. Szöveg és fotó: Pluzsik Tamás

QuizNight
Október 29. 20 óra, Liszt Café

Gyere és légy kreatív!
Október 30., kedd 9.30, Soproni Evangélikus Múzeum
Márton-napi játszóház óvodásoknak és kisiskolásoknak

Hogy állunk az idővel?
Október 30. 17 óra, Soproni TIT nagyterme
Bán András csillagász előadása

Halloween a Blue Cafe Banddel
Október 31., szerda 21.30, Búgócsiga Akusztik Garden

MÉDIAPARTNEREINK:
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A márciusig tartó munkálatok alatt is üzemel a ház

Felújítják a GYIK-ot

A városvezetés a kivitelező, a GYIK vezetője, valamint a sajtó megjelent képviselői előtt ismertette a
rendezvényház felújításának részleteit FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS
P. HORVÁTH LÁSZLÓ

Kormányzati támogatásból – 280 millió forintból – kezdődött el a GYIK Rendezvényház felújítása. A részletekről a helyszínen tartott sajtótájékoztatót dr. Fodor Tamás polgármester
és dr. Simon István alpolgármester.
– Olyan intézmény korszerűsítése zajlik jelenleg is, amelyben a soproni gyerekeknek és
a fiataloknak szóló programok
nagy részét tartják – mondta el a
helyszínen dr. Fodor Tamás polgármester. – Ezért is lényeges az
intézmény felújítása, a családok
számára ugyanis fontos megteremteni a kulturált szórakozási
lehetőségeket. A GYIK életében
ilyen nagy volumenű felújítás
korábban nem történt.
Dr. Simon István alpolgármester kiemelte: a kormány-

zat, az önkormányzat és a lakosság áldozatos munkájának
köszönhetően korszakos fejlődés tanúi vagyunk a városban.
– Akármerre járunk városszerte,
útfelújításba botlunk, láthatjuk,

hogy épületek újulnak meg, illetve újak épülnek. Kiemelkedő
munkálatok zajlanak, s hamarosan ezek élvezői lehetünk. Az
eredmény közös siker.
Mint megtudtuk, a GYIK-ban
280 millió forintos energetikai
fejlesztés történik, a munkálatokkal várhatóan jövő márciusra végeznek.
A beruházás során új homlokzati nyílászárókat építenek be,
és szigetelik a külső falakat. Az
épületen belül kicserélik a radiátorokat, valamint korszerűsítik

a tetőt. A munkálatok része az
akadálymentesítés is.
– Örülünk annak, hogy a kivitelezés ideje alatt is megtarthatjuk programjainkat – tette hozzá Orbán Júlia, a rendezvényház
igazgatója. – Szeptemberben elkezdték a próbákat a csoportok,
októberben pedig már a nagy
rendezvényteremben is tartottunk programokat, sikeres volt
a hétvégi Süsü, a sárkány című
előadás. Jövő márciusra, az átadásra nagyszabású rendezvénysorozatot terveztünk.

A GYIK: A háborúban megsemmisült malátagyár helyén, az Erzsébet-kert mellett 1951–52ben Winkler Oszkár tervei alapján épült meg az egykori Ady Endre Kultúrház. Az épület jelentős szerepet játszott az 1956-os forradalom idején, itt alakult meg október 27-én a Városi Nemzeti Tanács. Az előzetes tervek alapján a ház csak a SOTEX kultúrintézményeként működött volna, de végül a négy soproni textilgyár közös kultúrotthona lett. Az ingatlan 1998
óta ad helyet a Gyermek- és Ifjúsági Központnak. Jelenlegi formájában 2011 szeptemberében nyitotta meg kapuit a nagyközönség számára.

Megelőző ellenőrzések
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Soproni
szemmel
Horváth Ferenc jegyzete
Kihasználva a meleg, napsütéses időt
az elmúlt napokban bejártam a város peremét, hogy mint egy átlagos soproni egy kicsit alaposabban szemügyre vegyem, milyen is Sopron építészete, milyen házak épültek az elmúlt évtizedekben, vagy épülnek napjainkban. Bevallom, a
Soproni Téma múlt heti számában megjelent „Tájba
simuló lövéreki házak” című írásunk inspirált, amelyben Józsa Dávid, a kitűnő tervező beszélt a Lövérek
építészetéről. Hangsúlyozom, az építészethez, s a
várostervezéshez nem
„A jövő, de már a jelen értő szemlélő voltam,
egy a sok ezer sopronagy kérdése is (szerintem), hogy meddig, ni vagy városlátogató közül. Természetes merre terjeszkedsen született soprohet a város, mennyit
niként voltak előzetes
bírnak el a közművek, ismereteim, de más az,
s egyáltalán akaramikor az ember csujuk-e, szeretnénk-e,
pán egy dologra (eseha Sopron túlnőne
temben házra, házakra)
koncentrál, mint amiönmagán.”
kor csak elsuhanunk
egy lakótelep mellett. Nos, ennyi bevezető magyarázkodás után néhány fontosabb, de persze nem feltétlen egyetértést feltételező tapasztalat. Az első és
talán a legfontosabb, hogy kitolódtak a város „épített”
határai. A Pihenőkereszt lakóövezet maga a stílustalanság. Olyan öszvért sikerült „megalkotni”, amely
negatív példa lehet az építészeti stúdiumokon. Ettől
persze még az egyes házakban, lakásokban élők jól
érezhetik magukat, de az összkép elborzasztó. A lakótelep szomszédságában épült emeletes házak némelyike ránézésre rosszabb, mint a budapesti körfolyosós házak, leginkább börtönre emlékeztetnek. A
város északi részén épült lakótelep (az inkubátorház
mögött és környékén) sem kerül be pozitív példaként a szakkönyvekbe. Az Ágfalvi úti lakópark kellemesebb környezet, de túlzsúfolt, látszik, hogy a cél
a minél kisebb területen való minél több ház felhúzása. Azt meg sehogy sem értem, hogy lehet járda
nélkül megtervezni egy lakóterületet, nem beszélve a szolgáltatások szinte teljes hiányáról. (Ez utóbbi sajnos máshol is így van.) A Lövérekről Józsa Dávid szakértőként beszélt, én csupán annyit jegyzek
meg, elszomorító, hogy szinte minden négyzetméterét beépítik – ez igaz a város egész területére –, s
egyre feljebb tolódik a zöldhatár. Természetesen vannak szemet gyönyörködtető városrészek és épületek,
s nem csak a Lövérekben, bizonyítva, hogy tehetséges építészek dolgoznak a városban, s egy kis odafigyeléssel „csodákat” lehet tenni. Nem véletlen, hogy
a városszépítő egyesület Winkler-díját évről évre arra
méltó épületek megalkotásáért ítélik oda. A jövő, de
már a jelen nagy kérdése is (szerintem), hogy meddig, s merre terjeszkedhet a város, mennyit bírnak el
a közművek, s egyáltalán akarjuk-e, szeretnénk-e,
ha Sopron túlnőne önmagán. Tudom, ez ennél sokkal bonyolultabb kérdés, de már most válaszra vár.

MUNKATÁRSUNKTÓL

Köszönőlevél

Kezdődik a téli szezon, még mindig nem
késő átvizsgáltatni a
fűtési eszközöket. A
gondossággal életet,
vagyont menthetünk.
– A fűtés megkezdése előtt mindenképpen ellenőriztetni kell
a berendezést és a kéményeket is – kezdte lapunknak adott
tájékoztatóját Gyenge Koppány
közbiztonsági referens, egykori
soproni tűzoltóparancsnok. – Ez
utóbbit már csak azért is tegyük
meg, mert idéntől nem csenget automatikusan a kéményseprő, hanem a lakosságnak
kell kérni a kémények átvizsgálását. Az ellenőrzéseket 2019.
január elsejétől Sopronban a
katasztrófavédelmi kirendeltség végzi, ez évben pedig még
a Kétüsz Sopron Kft. A cég irodája Sopronban a Várkerület
27. szám alatt található. Telefonon a 99/312–733, e-mailben pedig a ketusz.sop@enternet.hu címen lehet őket elérni.

– Örömmel olvastam a hetilapban Csapody Vera néniről –
írta lapunknak özvegy Csapody Istvánné. – Gyakran volt
vendégünk a Mező utca 9. számú házban, ahol korábban
laktunk. Onnan indultak el férjemmel a környék erdeibe
botanizálni. Vera néni különösen a Szárhalmi-erdőben rajzolt le sok növényt. Megemlíthetem, hogy Budapesten is
többször találkoztunk vele otthonában, ahova az írás szerzője, Andrássy Péter és Bolla Marianna is elkísérték. Örömmel ajánlottuk fel az Erdő–mező növényei című kötetet a
Károly-magaslati kilátónál lévő természetismereti házba.

›
A szezon kezdete előtt ellenőriztessük a kéményeket és a fűtőberendezéseket!
FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS

Januártól a katasztrófavédelemnél a 70/458–1080-as számon,
a 9021 Győr, Benczúr utca 1/a
címre küldött levélben, illetve
interneten a www.kemenysepres.hu oldalon lehet időpontot
kérni. A kémény átvizsgálása
továbbra is ingyenes. Társasházak esetében az időpontfoglalás a közös képviselők feladata.

Sopronban a felmérések szerint mintegy 25 ezer kémény
található. Ennek 65 százaléka
gáz-, míg 35 százaléka vegyes
tüzelésű kályhákhoz, kazánokhoz kapcsolódik.
A szakember hozzátette,
nem tanácsos a fűtést megkezdeni a szükséges ellenőrzések
nélkül. A régebbi kémények

eldugulhatnak a belső falazatról lehulló törmelékektől, vagy
akár a tavaszi, nyári időszakban
befészkelhette magát egy madár is. A nem tiszta és átjárható
kémény miatt visszaáramolhat
a füst vagy rosszabb esetben a
szén-monoxid, amely ráadásul színtelen szagtalan alattomos gyilkos.

RÖVIDEN

Új részleg
Átadták a Hotel Sopronban a városra néző új wellness-részleget. Az eseményen részt vett dr. Farkas Ciprián önkormányzati tanácsnok. A tavaly kezdődött korszerűsítésnek köszönhetően a hotel minden részlege megújult. A fejlesztéssorozat idén októberben ért véget.

Lőversenyen a rendőrök
Második lett a Győr–Moson–Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság csapata a rendőr országos szolgálati pisztoly
lőversenyen. A megmérettetést Ravazdon tartották, a cél
az volt, hogy felmérjék a hivatásos állomány biztonságos
és szakszerű fegyverkezelését. A versenyen szakmai tapasztalatokat is cseréltek az egyenruhások.
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A nyári vihar megtépázta a Liszt-központ előtti fát

Életmentő metszés
P. HORVÁTH LÁSZLÓ

Évtizedek óta ad hűs árnyat a
Liszt-központ előtt álló fehér
vadgesztenye, a lombok alatt
kialakított teraszra pedig mind
többen ülnek ki. A közelmúlt
erős széllökései, viharai azonban egy nem várt problémát
hoztak fel: a leszakadó ágak
miatt veszélyes volt a fa alatt
tartózkodni. Erre külön fel is
hívták az arra járók figyelmét.
A Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft. a helyzet orvoslására egy szakértőt kért fel.
– Kettős feladatot kaptunk –
mondta el lapunknak dr. Puskás
Lajos, a Park-erdő Kft. vezetője.
– Egyrészt megvizsgáltuk a fát,
másrészt megoldási javaslatot
dolgoztunk ki. Arra jutottunk,
hogy a nagy száraz ágak levágása mellett a csonkolás is elengedhetetlen. Az ultrahangos
elemzés azonban azt mutatta ki, hogy a törzs teljesen ép,

Turisztikai
elismerés
Fülöp Zoltán, a VOLT Fesztivál
egyik alapítója vehette át a Pro
Turismo-díjat. Az elismerést 30.
alkalommal ítélték oda olyan
szakembereknek, akik sokat
tesznek azért, hogy a magyarok hírnevét öregbítsék itthon
és külföldön, akik elkötelezettek
a minőség iránt, legyen szó akár
turizmusról, akár kultúráról, és
akik példát mutatnak a szakmának. Az idei hat díjazott a Turizmus Summit 2018 konferencián
vette át az elismerést.
– Magyarországon a turizmus
az egyik legsikeresebb nemzetgazdasági ágazat – jelentette ki
a rendezvényen Orbán Viktor.
– A turizmus mára a bruttó hazai termék (GDP) valamivel több
mint 10 százalékát adja, 400
ezer embernek biztosít munkát.

Akár még több évtizedig is élhet a
Liszt-központ előtt
az a fehér vadgesztenyefa, amelyen
az elszáradt ágakat szakszerűen
visszametszették.

2018. október 24.

A miniszterelnök szerint érdemes támogatni a turizmust,
az eredmények megerősítik ezt.
A terv az, hogy az ágazat hozzájárulása a GDP-hez 2030-ig
a mostani 10-ről 16 százalékra
emelkedjen.
Guller Zoltán, a Magyar Turisztikai Ügynökség vezérigazgatója hozzátette: a cél az,
hogy 2030-ig Magyarország
Közép-Európa egyik vezető turisztikai célpontja legyen. Az
elért eredmények között arra
a legbüszkébb, hogy a Kisfaludy-programban a vidéki panziók kétharmada kapott támogatást, ezzel több mint 700 szálláshely újulhat meg.
A díjátadón részt vett Sopron polgármestere, dr. Fodor
Tamás is.

A belvárosi gesztenyefa metszése egy teljes napig tartott FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS
betegséget vagy erre utaló nyomokat nem találtunk.
Mint megtudtuk, másfél évtizeddel ezelőtt történt a gesztenyefa körül egy nagyobb földfeltöltés. A szakember szerint ezt

általában nehezen viselik a fák.
Most szerencsére erről nincs
szó, a gyökérzet viszonylag ép
és egyben van.
– A szakszerű beavatkozással
elérhetjük azt, hogy a geszte-

nyefa akár még több évtizedig
is tovább élhet – zárta dr. Puskás Lajos. – Ehhez az is kell, hogy
kétévente megvizsgáljuk a fát,
és szükség szerint elvégezzük az
ághelyek kitisztítását, ápolását.

Fülöp Zoltán (balra) és Lobenwein Norbert, a VOLT
Fesztivál két alapítója. Zoltán most, Norbert 2016ban kapott Pro Turismo-díjat

Cseréltessünk gumit! ›Gombatúra
Eljött az ideje a gépjárművek
téli felkészítésének, erre a feladatra azonban sokan csak az
utolsó pillanatokban gondolnak. Megéri időben elvégezni a
teendőket, ezzel sok stressztől
és balesetveszélyes helyzettől
kímélhetjük meg magunkat. A
szakemberek szerint hét Celsius-fok alatt nem ajánlott nyári
gumival az utakra menni.
Túl korán sem érdemes felszereltetni a téli gumikat,

hiszen nemcsak azok állapota, de a fogyasztás is kárát láthatja, és a menetzaj is megnő.
A gépjármű téli felkészítésekor más feladatokra is oda kell
figyelni. A szélvédőmosó-folyadék megválasztása, a jégoldó spray és jégkaparó beszerzése is fontos. Nem árt átnézetni a gépjárművet sem,
ekkor ki lehet javíttatni a futómű beállításával kapcsolatos problémákat.

RÖVIDEN

Gombaismereti túrát tartottak szombaton. A menet a Károly-kilátótól indult, majd a Fáber rét és a Hétbükkfa érintésével tért vissza a kiindulási pontra. A túra résztvevői
megismerhették a gombák főbb jellegzetességeit, a begyűjtött terményeket pedig át is vizsgálták a szervező
TAEG Zrt. szakemberei.

Új nyitva tartás
A Balfi Gyógyfürdő uszoda és wellness részlege – a munkanapok áthelyezése miatt – november 1–4-ig, csütörtöktől vasárnapig hétvégi nyitva tartással, 9–19 óra között
üzemel – tájékoztatta lapunkat a Soproni Gyógyközpont.

Beáta, a kutyák igazi őrangyala
KÖVES ANDREA

Megalakult Sopronban a Nektek Ugatunk
Állatvédő Egyesület,
melynek célja a bajba
jutott állatok megsegítése, az örökbefogadásra váró kutyák
„gazdásítása” és a
felelős állattartásra
való nevelés.
Az egyesület vezetője Tölli-Molnár Beáta, akit sokan csak a
kutyák őrangyalának neveznek
Sopronban. Az elmúlt években több száz kutyust mentett
meg, akiknek valamilyen oknál
fogva el kellett hagyniuk az otthonukat. – Leggyakrabban egy
költözés vagy válás miatt válik
„feleslegessé” a hű társ, esetleg
allergiás lesz a kutya szőrére
valamelyik családtag, vagy épp
az idős bácsi vagy néni halála
után az örökölt házból a kutyusnak mennie kell – mesélte otthonában Tölli-Molnár Beáta.
Sokan felelőtlenül döntenek
a kutyatartásról. Sok-sok szomorú történetet tud felidézni

A kutyák folyamatosan érkeznek Beáta otthonába;
munkáját az egyesületben ismerősei is segítik
FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS

ezzel kapcsolatban az egyesület vezetője: – Itt van például a
kislányom kutyusa: Cucika, egy
bűbájos tacskó és Jack Russel
keverék, akit anno egyszerűen
Kópháza határában kidobtak
egy autóból. Vagy a nagy túlélő: Janka, akit hatnaposan 530
grammal hoztak hozzám nyolc
hónappal ezelőtt. Háromszor
lebegett élet-halál között, és

igazi csoda, hogy most köztünk
lehet. Nincs szívem megválni
tőle. Ahogy igazi családtag náluk egy ajándékba kapott labrador, egy egykoron mostoha sorsú, csodaszép rottweiler és a kis
keverék, érzékeny Joker, aki kicsit különc, hiszen autista, ám
a kutyás csapatban megtalálta
a helyét. Gazdára vár Brúnó, a
kétéves, fajtatiszta németvizsla

kutya, aki nemcsak kiemelkedően okos, hanem fejedelmi
jelenség.
A kutyák folyamatosan érkeznek Beáta otthonába, egyedül
már nem bírta a sok teendőt,
ezért is hozta létre az állatvédő
egyesületet kutyabarát ismerőseivel együtt. Nagy szükségük
lenne még több ideiglenes befogadóra, akik addig ellátják a
bajba jutott kutyát, amíg nem
találnak gazdit neki. A pénzadományoknak is bőven van helye,
hiszen egy-egy hónapban csak a
gyógyítás költségei akár 150 ezer
forintra is rúghatnak, pedig az
őket segítő állatorvosok pénzt
nem kérnek tőlük az ellátásért,
csupán a szükséges gyógyszereket kell kifizetniük. Mindig van
helye a tárgyi felajánlásoknak:
tápoknak, konzerveknek, plédeknek, fekhelyeknek.
Ha valaki szeretne mentett
kutya lelkiismeretes gazdája
lenni, azzal köt az egyesület egy
örökbefogadási szerződést, ezt
megelőzi egy környezettanulmány. Muszáj az alapos odafigyelés, hiszen egy egyszer már
cserben hagyott kutyus megérdemli, hogy igazi családtaggá váljon új helyén.

2018. október 24.

Kultúra, művészetek
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Egyensúly Komédiába rejtett, három felvonásos korrajz a soproni színházban
betegen is
Egyensúlyban címmel
várják az érdeklődőket
két előadásra a Pannonia
Hotelben. A pénteki esemény nevében is benne
foglaltatik a mondanivalója: pszichiátriai betegséggel is lehet kiegyensúlyozottan élni.
Az esemény 16 órakor dr.
Payer Erzsébet „A szkizofrénia kezelése” című
előadásával kezdődik.
– A demencián, a mentális hanyatláson kívül minden pszichiátriai betegség
kezelhető, egyensúlyba
hozható – természetesen
gyógyszerekkel és a beteg együttműködésével
– tudtuk meg a Soproni
Gyógyközpont Pszichiátriai Osztályának osztályvezető főorvosától. – A legsúlyosabb pszichiátriai betegség a szkizofrénia, ami
a népesség legalább egy
százalékát érinti.
A főorvos szerint az utóbbi évtizedekben a második
generációs antipszichotikumok új távlatokat nyitottak a gyógyításban. Ezekkel tünetmentessé tehető a
szkizofrén beteg, és képessé válhat a végzettségének
megfelelő munkát ellátni.
A rendezvényre várnak
minden beteget, hozzátartozót, érdeklődőt, hogy
megtapasztalhassák, milyen sikeres lehet egy szkizofréniával élő fiatalember.
Oravecz Dániel és felesége,
Kulcsár Teodóra, a Mentőöv önsegítő kézikönyv
szerzői „Életünk a pszichózissal” című előadásán saját tapasztalataikat osztják
meg a közönséggel.

Premier: Egy éj Velencében

A nagyoperettben összhangot alkotva találkozik a keringő, a tarantella, a polka és a canzonetta, míg a darab előadásmódja a velencei
komédia és a bécsi városi bohózat jellegzetességeiből szövődik össze FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS
PLUZSIK TAMÁS

Hivatalosan a szombati Egy éj
Velencében című nagyoperett premierjével vette kezdetét a Soproni
Petőfi Színházban a komédia évada.
Szinte napra pontosan 135 évvel
a berlini ősbemutatót követően
Sopronban is színpadra állította
a város teátruma ifjabb Johann
Strauss: Egy éj Velencében című
három felvonásos operettjét,
melyet az „operettkirály” részben Sopronban komponált:

inkognitóban, fiatal feleségével
a mai Pannonia szálloda helyén
egykoron állott Arany Szarvas
fogadóban szállt meg, ahol
visszavonultan a művel szeretett volna foglalkozni. Sopron
híres cigányprímása, Munczy
Lajos azonban az étteremben

felismerte a „keringőkirályt”,
majd zenekarával rá is zendített a Kék Duna keringőre,
amit nagy ünneplés követett.
Ezzel véget is ért a zeneszerző
nyugalma, így hamarosan vis�szautazott Bécsbe – ennyi a
nagyoperett soproni története.
– Strauss nagyoperettjében
összhangot alkotva találkozik a
keringő, a tarantella, a polka és
a canzonetta, míg a darab előadásmódja a velencei komédia
és a bécsi városi bohózat jellegzetességeiből szövődik össze –
tudtuk meg Szolnoki Tibortól,

Válogatás a korabeli
soproni sajtóból
1993
Fények Sopronban
Napjaink fényességei közé
tartozik, hogy Sopronban, a
friss NB I-es csapat hazájában
kilencezren (!) voltak kíváncsiak
az első élvonalbeli mérkőzésre.
Pedig nem is valamelyik dobogós érkezett a premierre, hanem
az Újpest, amely tavaly éppen
csak megúszta a kiesést. Azt
mondják, hogy a mai Újpestet
nem nagy fegyvertény legyőzni.
S hogy mégis a soproniak 2–0-s
bemutatkozása a hazai labdarúgás fényei közé sorolható, az
példaértékű, mint ahogy az is,
amit a hűség városában produkáltak. Ők a futballhoz is hűségesek maradtak, ám mást is tettek. A soproniak az ő szűkebb
pátriájukban nagyon szívós
és kitartó munkával komoly
értékeket hoztak össze. Talán
azért, mert a kétségtelenül megnehezedett viszonyok között
másoknál kevesebbet sírtak,
és többet dolgoztak. Persze a jó

bemutatkozás még nem minden, de az már is nagy dolog,
hogy megnyílt az út, és ha lesznek is leküzdhetetlen akadályok, mert lesznek, hiszen voltak ilyenek az NB II-ben is, úgy
gondoljuk, hogy a legfiatalabb
NB I-es együttes máris rejteget
valamit a tarsolyában – és ez
már valami, ha nem is marsallbot. (Labdarúgás)

1968
Új honfoglalók

Mesélnek a századok, a dombok, ásatások levéltári anyagok, és mesélnek a szájhagyományokat megőrző, ismerő öregek. Szavukra oda kell figyelni,
mert századunk rohanó tempójában óhatatlanul elvész ez
a kincs, hiszen a legfiatalabb
nemzedéknek már az elmúlt
22 év is történelem. A kis Balf
községben a gyerekek már ma
is úgy hallgatják apáik „honfoglalását”, mint régi idők eseményét. Az egyik krónikaíró
így mutatkozik be: „Balf község

lakói vagyunk, összesen 860an. Közülünk mintegy negyven
a német nemzetiségű őslakos,
csaknem háromszázan már itt
születtünk, többségünk azonban 1946 májusában települt
ide Rábatamásiból, Farádról,
Nemeskérről és a távoli
Hajdúságból. Az első évek, kár
volna tagadni, nehezek voltak. Magunkkal hoztuk szülőföldünk szokásait, erkölcseit és
rendjét. Erős volt bennünk azonban az akarat, hogy összeszokjunk, megbarátkozzunk, egy
falu lakóivá váljunk. A falu krónikája az utóbbi két évtizednek
azt a küzdelmét rögzíti, amely
úgy formálta a távolról érkezetteket, hogy azok már így
vallhatnak: balfiak vagyunk!”.
(Magyar Nemzet)

1918
Fegyverszünetet kérnek
a központi hatalmak

Magyarország, Ausztria,
Németország és Törökország
elhatározta, hogy általános

fegyverszünetet kér. E célból
táviratot intézett az amerikai
kormány által megbízott semleges kormányhoz, hogy juttassa el a fegyverszünet kérésre
vonatkozó táviratot Wilson
elnökhöz. A távirat szövege a
következő: Magyarország és
Ausztria, mely a háborút mindig csak mint önvédelmi harcot
folytatta és békehajlandóságáról több ízben tett tanúságot, az
igazságos békét eredményező
tárgyalások előtt azzal a kéréssel fordul az Egyesült Államok
elnökéhez, hogy azonnal fegyverszünetet eszközöljön ki. A
békekötés a Wilsonnak 1918.
januárban a kongresszus elé
vitt 14 pontja alapján, továbbá
az 1918. februárban elmondott
beszéd négy pontja alapján
jönne létre, figyelembe véve az
elnök február 24-én elmondott
beszédét is. (A Soproni Napló
telefon-hírszolgálata)
Összeállította: Pluzsik Tamás

aki feleségével, Zsadon Andreával együtt nemcsak szereplője a darabnak, de művészeti
vezetőként is jegyzi a nyár folyamán már német nyelven a
Fertőrákosi Kőfejtő és Barlangszínházban nagy sikerrel bemutatott darabot.
– Úgy gondolom, és a premierközönség reakcióiból is
azt tapasztaltam, hogy ezzel a
nagyszerű csapattal egy jókedvű, pörgő, friss előadást állítottunk színpadra, ami egyúttal
egy komédiába rejtett korrajz is,
melyet ki-ki úgy „vesz le”, ahogy

azt ő gondolja – fogalmazott a
szombat esti premiert követően
Zsadon Andrea.
A kettős szereposztású előadás főbb szerepeiben Szolnoki Tibort, Zsadon Andreát, Domoszlai Sándort, Vadász Zsoltot,
Sipos Mariannát, Denk Viktóriát, Teremi Trixit és a soproni
társulat számos tagját láthatja
a közönség.
A fülbemászó Strauss dallamokat pedig Oberfrank Péter
zenei vezető irányításával soproni zenészekből álló zenekartól
hallhatjuk.

Jótékonysági
zenés est
MADARÁSZ RÉKA

Jótékonysági koncertet szerveznek szombaton a fogyatékkal
élő fiatalok és családjaik megsegítésére.
A Búgócsiga Akusztik Gardenben három
zenekart láthatnak az
érdeklődők.
A „Hova Tovább” Közhasznú
Alapítvány és a „Virágfüzér”
Sérültek Napközi Otthona
összefogott a sérült fiatalokért:
nagyszabású jótékonysági koncertjük bevételét a hátrányos
anyagi helyzetben lévők támogatására, a foglalkozások kibővítésére és olyan szabadidős programokra fordítják, amelyekhez a
sérültet nevelő családok önerőből nem tudnának hozzájutni. A
szombati rendezvényen fellép
a Kedveskovács Zenekar, a Bendzsó Music Band Varga Katalin
fogyatékkal élő napközis taggal
és a HayDmStreet zenekar.
– Szorosan együttműködünk
a „Hova Tovább” alapítvánnyal,
sokan járnak hozzánk a közhasznú szervezet alapítótagjai közül
– mesélte Kissné Mayer Mária,
a „Virágfüzér” Sérültek Napközi Otthonának vezetője. – A két

kedvelt soproni zenekar mellett
Budapestről érkezik hozzánk a
Kedveskovács együttes. 21 órakor szándékosan az ő akusztikusabb zenéjükkel nyitjuk a jótékonysági estet. Ekkor még a
sérült fiatalok és szüleik is meg
tudják hallgatni a koncertet,
mert később állapotukból adódóan ők már pihennek. Mindhárom zenekar önzetlenül ajánlotta fel a segítségét.
SEGÍTŐ SZERVEZET
A „Hova Tovább” Közhasznú
Alapítványt 2006-ban hozták létre a halmozottan sérült fiatalok szülei a nagykorúvá vált fiatalok ellátása,
fejlesztése céljából. A szervezet nemcsak a fiatalokat,
hanem családjaikat is támogatja. Jelenleg heti rendszerességgel délutánonként
szerveznek programokat.
A Virágfüzér Sérültek Napközi Otthona 2003-ban alakult. Családban élő, részben
önálló, fogyatékkal élő felnőtteknek nyújt teljes körű
napközbeni ellátást. Elsődleges feladata a fogyatékossággal élők képességeinek javítása, szinten tartása. Elősegíti szabadidejük
hasznos eltöltését, a társas
kapcsolatok kialakítását és
bővítését.
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Korosztályos kyokushin vb-n nyert a soproni Pál Patrik

Érmes fiatal karatékák

Világbajnoki
címért bokszol
MUNKATÁRSUNKTÓL

Rangos küzdősportgálát tartanak vasárnap a Novomatic-arénában. A soproni Tóth
László a hatodik övének megszerzéséért
lép szorítóba.

Demeter Zsolt mester (balról a második) és a Soproni MAFC karate Waido Fight Academy versenyzői a
budapesti utánpótlás magyar bajnokságon

Számtalan érmet gyűjtöttek a Soproni MAFC
karate Waido Fight Academy versenyzői – a
fiatalok a küzdősport kyokushin stílusát űzik.
Először egy kiskunmajsai versenyen léptek tatamira az ifjú
sportolók, itt Varga Boglárka,
Máté Rajmond és Pál Patrik első, Salga Hanna, Takács
Botond második, Békés Dorina
és Szajkovics Bálint harmadik helyezést ért el. A szentesi
kyokushin karate korosztályos

világbajnokságon Pál Patrik
kemény küzdelmeket követően ukrán és görög társa mellett a dobogó legfelső fokáig
jutott, bajnokként tért haza.
Máté Rajmond, Németh Dzsenifer, Varga Boglárka és Békés
Dorina bronzérmet szerzett a
megmérettetésen. – A szentesi

verseny remek lehetőséget biztosított arra, hogy sportolóink
külföldi karatékákkal összemérjék magukat, és klubunk
hírét vigyék – mondta Demeter Zsolt klubvezető. – Az ősz
Budapesten, az utánpótlás
magyar bajnokságon fogadott
minket. Több mint 400 harcos
közül korosztályát és súlycsoportját megnyerve lett bajnok
Németh Regina, Késmárki Antónia, Máté Rajmond és Pál Patrik.

Ezüstérem csillogott Ferenczi
Csenge és Szajkovics Bálint kezében, a dobogó harmadik fokára
pedig Késmárki Ádám, Kis Ágoston, Takács Botond és Varga Boglárka állhatott fel.
A Soproni MAFC karate egyesület jövő hónapban indítja
Kid’s Smart Gymnastics csoportját, ahol cél az idegrendszeri érés mozgás általi játékos fejlesztésének segítése a
gyerekeknél.

Megyei foci: parádés menetelés
PÁDER VILMOS

Kifogástalanul teljesített a
megyei
I. osztályú labdarúgó-bajnokság tizenegyedik fordulójában is az SC Sopron
csapata. A Csorna
elleni mérkőzésen
2–1 arányban nyertek a soproni focisták.
Ez azért is nagy szó,
mert a rábaközi alakulat (volt) a bajnokság
egyik nagy esélyese.
A találkozó első félidejében
a vendég csornaiak mindent
egy lapra tettek fel, nagy nyomás alá helyezték Kelemenéket, de a kiváló csapatkapitány által vezetett védelem
mindent visszavert. A második játékrészben már veszített
erejéből Marton Miklós edző
csapata, és Honyákék egyre

folyamatosan zúgott a vastaps,
így köszönték meg a tíz forduló óta tartó győzelmi sorozatot.
– A mérkőzések hangulata, a
sorozatos győzelmek az 1993-as
SLC időszakot idézik – mondta a
meccs után lapunknak az egyik
szurkoló, Maráczi József. Pécsi
Ágoston szerint kemény, de
sportszerű mérkőzésen megérdemelten nyertek a soproni
fiatalok. Hasonló véleményen
volt Galambos György is: nagy
küzdelemben igazságos eredmény született.

A második félidőben kétszer is a kapuba talált a
soproni csapat FOTÓ: NÉMETH PÉTER
erőteljesebben veszélyeztették az ellenfél kapuját. Ágoston Zsolt, a hazaiak mestere
pályára küldte a sérüléséből
felépült Purt Patrikot. A tehetséges játékos nyolc perc játék
után, a nyolcvanadik percben látványos, negyvenméteres átadással indította Kocsis
Ármint, aki lefutotta védőjét
és tizenkét méterről kilőtte a
jobb alsó sarkot. A parádés gól

megfogta a vendégeket. Ezt a
helyzetet Honyák rendkívüli
gyorsaságának köszönhetően
kihasználta, betört a tizenhatosra, s a kapu bal alsó sarkába
lőtte csapata második gólját.
A 88. percben a soproni védők
hibáját kihasználták a csornaiak, Simon András szépített, így
alakult ki a végeredmény: 2–1.
A hétszáz főre nőtt szurkolótábor jól szórakozott,

További eredmények:
Öregfiúk bajnokság: SC Sopron
– Vág: 8–0
A hazai kedvencek, Tikosi 3,
Szabó Viktor 2, Argyelán 1,
Gombás 1, Kelemen 1 góljával
a klasszikus labdarúgás szépségét mutatták be a közönségnek. Tikosi Gyula, a házi gólkirály már 22 találatnál jár.
SFAC – Fertőszentmiklós: 1–2
A soproni csapat sorsát a korai
kiállítás megpecsételte. A tíz fordulón keresztül gólt nem rúgó,
pontot nem szerző Fertőszentmiklós győzelme meglepetés.

Kikapott Körmenden az SKC
Nem tudta folytatni bravúros
szereplését az SKC: Sabáli
Balázs együttese a két nagyágyú,
a Falco és a Szolnok legyőzése
után Körmenden sima vereséget szenvedett.
A tavalyi ezüstérmes Falco és
az aktuális bajnok Szolnok hazai
legyőzése után a soproni szurkolók joggal bízhattak abban,
hogy szoros mérkőzést játszik
a Sopron KC Körmenden. Ennek
megfelelően zsúfolásig megtelt
a vendégdrukkerek számára kijelölt hely a vasi városban. A
hangulat fantasztikus volt, a

soproni szimpatizánsok pedig
ünnepelhették csapatukat, hiszen Dénes hármasa után egyre
komolyabb vendégelőnyt mutatott az eredményjelző. Sajnos a
jó játék nem tartott sokáig. A rutinos Ferenc Csaba hármasaival
megkezdte a felzárkózást a Körmend, majd a második negyedtől jelentősebb előnybe kerültek
a hazaiak. Az SKC játékát sok eladott labda és nem túl hatékony
védekezés jellemezte: Ferencz
a meccs végéig öt, Price pedig
négy hármassal terhelte meg a
vendégek kosarát. Nagyszünetre

11 pontos előnyt harcolt ki a Körmend (48–37).
Fordulás után Angelo Warner és Brynton Lemar is pontosabban célzott, feljött az SKC,
négypontosra is csökkentette
hátrányát Sabáli Balázs együttese. Ferencz és Price azonban
továbbra is magas százalékkal
dobta a hármasokat, így hiába
nyerte a harmadik negyedet az
SKC, a hátrányból csak 5 pontot
faragott. A meccs utolsó negyedében Supola villant kétszer is,
ez azonban kevés volt, a pontatlanul passzoló soproni csapat

behozhatatlan hátrányba került.
A végeredmény: Egis Körmend
– SKC: 95–78.
– Köszönjük a soproni szurkolóknak, hogy ennyien buzdítottak bennünket – sajnos, sok örömet nem sikerült szerezni nekik.
Húsz eladott labda, lépéshibák,
kétszer indulások jellemezték
ma a játékunkat, ezen a szinten
így nem lehet nyerni, gratulálok
a Körmendnek – összegzett Sabáli Balázs vezetőedző.
A Sopron KC szombaton 18
órától hazai pályán a Kaposvári KK ellen folytatja szereplését.
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West Hungarian Fight Open
elnevezéssel rendeznek küzdősportgálát vasárnap. Mint
azt Babos Zoltán főszervezőtől
megtudtuk, a nap első felében
az amatőr grappling és MMA
sportolók összecsapását nézhetik meg az érdeklődők. Délután
fél négytől a profi MMA-sok,
muay thai, illetve K1-es mérkőzések következnek. Összesen
közel harminc párharc lesz majd
az arénában. Ez a szám azonban még tovább növekedhet,
ugyanis a gálára szabadon lehet
nevezni. A nap fénypontjaként

Tóth László váltósúlyban lép
szorítóba. A soproni profi ökölvívó az elmúlt években már öt –
ebből három világbajnoki – övet
gyűjtött, most a hatodik, eddig
betöltetlen UBO Interkontientális címért a budapesti Rózsás
Gyulával öklözik. A meccset tízmenetesre tervezik.
– Nagy álmom válik valóra
vasárnap, hiszen a szülővárosomban, ahol a pályafutásom
is indult, tíz éve nem léptem
szorítóba. Bízom benne, hogy
jó és győztes mérkőzést láthat
tőlem a közönség – mondta el
lapunknak Tóth László.
Az ökölvívó idei szezonja eddig remekül alakult. Igaz, Malajziában pontozással maradt le a
WBV silver övről, ám a tavasszal
megszületett második kislánya
mindenért kárpótolta. A megérdemelt pihenő után szeptemberben ismét a kötelek közé lépett, Budapesten meg is szerezte a profi magyar bajnoki címet.

Amatőr megyei
bajnokság nőknek
Az idei évben először nők számára is hivatalos mérkőzéseket rendeznek megyénkben. A
Győr–Moson–Sopron megyei
Kosárlabda Szövetség elnöksége
kiemelt célként fogalmazta meg
a női bajnokság elindítását.
A megyei szakszövetség szervezésében a férfiak már hosszú
évek óta az ország egyik legnagyobb csapatlétszámával rendelkező bajnokságában pattogtatnak. A megyei bajnokságra
idén 21 csapat nevezett. Ugyanakkor a női bajnokságra korábban nem volt elég jelentkező.
– Hosszú évek óta próbáljuk
megszervezni a női bajnokságot
– tudatta Wischy Péter, a megyei
kosárlabda szövetség ügyvezetője. – Hála az elnökség két lelkes tagjának, Hoffmann Gergőnek és Kotlik Lászlónak, idén,

a november 17-i hétvégén várhatóan négy–hat csapattal egy
soproni torna keretében ismét
hivatalos mérkőzéseket rendezhetünk a megyei csapatoknak. Hozzájuk csatlakozhatnak
a szomszédos Vas megyéből
érkező női együttesek. Nagy
örömmel tapasztaltuk a lányok
és asszonyok lelkesedését és pozitív hozzáállását.
Wischy Péter hozzátette, továbbra is szívesen fogadják
azon csapatok jelentkezését,
akik részt vennének a megyei
bajnokság küzdelmeiben.
Tervezik a folytatást is: az idei
szezonban szeretnének egy-egy
tornát rendezni Győrben és Mosonmagyaróváron. A rendezvény valamennyi költségét a
Megyei Kosárlabda Szövetség
vállalja magára.
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LELÁTÓ

Floorball
Október 25., csütörtök 8 óra, Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola
Diákolimpia –
körzeti döntő

Kosárlabda
Október 26., péntek 19 óra,Krasznai-sportcsarnok
SMAFC –
A. SZ. E. Győri KC
Október 27., szombat 18 óra, Novomatic-aréna
Sopron KC –
Kaposvári KK

Küzdősport
Október 28., vasárnap 11 óra, Novomatic-aréna
West Hungarian Fight
Open! – profi boksz,
K1, MMA, grappling

Teke
Október 27., szombat 14 óra, Győri
úti tekepálya
Soproni Sörgurítók SE
– Csákánydoroszló TE
Október 28., vasárnap 10 óra, Győri
úti tekepálya
Soproni Turris SE –
Csákánydoroszlói TE
A szabadidősport
szövetség programjai
Október 25., 26., 27.,
csütörtök, péntek,
szombat 15 óra, FITT
2018 amatőr meghívásos 100 dobásos egyéni tekeverseny

Sport

www.sopronitema.hu

Franciaországban kezdi az Euroliga-szereplést a Sopron Basket

Dupla siker a bajnokságban
RÁZÓ LÁSZLÓ

Két bajnoki győzelemmel
folytatta
remek szereplését
múlt héten a Sopron Basket csapata.
Roberto Iniguez tanítványai győzni tudtak Zalaegerszegen,
majd a vártnál simább
meccsen múlták felül
a megyei rangadón a
Győr együttesét.
A zalaegerszegi meccsen egy
megerősített hazai alakulat várt
Fegyvernekyékre, a találkozón
azonban ez csak az első félidőben látszott. A soproni csapat
magabiztosan játszott, szünet
után állva hagyta ellenfelét.
Duprée és Zahui is húsz pont
fölött zárt, a 22 pontos Crvendakic pedig kiemelkedő, 35-ös
teljesítménymutatóval fejezte
be a zalai meccset. Végül több
mint húszpontos különbséggel
tudott győzni a soproni csapat.
A végeredmény: ZTE NKK – Sopron Basket: 72–95.
Hétvégén még komolyabb ellenfél, a szintén kiváló erőkből
álló megyei rivális Győr érkezett
Sopronba. Nagy várakozás előzte meg a találkozót, a kiélezett

A Sopron Basket a vártnál könnyebben győzött a megyei rangadón a Győr ellen, a csapatra a héten újabb
két kemény meccs vár FOTÓ: NÉMETH PÉTER
küzdelem azonban elmaradt.
Már egy negyed után kilenc
pont volt a soproni fór, több
jó teljesítmény is akadt a hazai
csapatban, Dubei Debóra fontos
hárompontosokat szerzett, így
szünetre már 15 pontra növelte előnyét a soproni együttes
(40–25). Fordulás után Zahui és
Turner pontjaival húsz pont fölé
nőtt a két csapat közti különbség, a meccs eldőlni látszott. A

SVSE-ikon – Sift Tivadar
PÁDER VILMOS

A patinás múltú Soproni Vasutas Sport Egylet az 1921-es megalakulás óta sokadik megújulását kezdte a 2018/19-es bajnoki
évben. A kohézió, a csapatszellem erősítése egyike a legfontosabb szakmai feladatoknak.
Ennek érdekében hívták meg az
SVSE pályára Sift Tivadart (83), a
klub egykori kiváló védőjátékosát, az egyesület ikonját.
Tutu bácsi tartalmas sport
életpályája 1946-ban kezdődött, ekkor lett a klub igazolt
labdarúgója, edzőként tizenöt
évig dolgozott. Nevéhez kötődik az SVSE 1978-as újjászervezése, a járási bajnokságból
indulva megyei I. osztályig repítette a csapatot, majd 1981ben kerültek fel a magyar labdarúgás III. vonalába. Sajnos,
negyven év után ismét megyei
III. osztályból indul a vasutas
egyesület. Tutu bácsi munkásságából merítve, Jabronka Béla
fanatizmusával fűszerezve, Mozsolits Jenő vezetésével kívánják ismét bizonyítani, hogy az
SVSE örök életű.

vendégek szakvezetője időkérésekkel próbálta felrázni csapatát, a soproni hölgyek azonban
kezükben tartották a mérkőzést, ráadásul a hárompontos
vonalról is kiválóan céloztak: a
találkozó végéig 11 hármast szereztek. Ennek és a kemény védekezésnek köszönhetően végül
különösebb izgalmak nélkül
fejeződött be a megyei rangadó, amely kiváló alaphangot

adott az Euroliga-szereplésére
készülő Sopron Basketnek. A
végeredmény: Sopron Basket
– CMB Cargo UNI Győr: 71–52.
– Nagyon fontos meccset
nyertünk a bajnokság és az Euroliga-rajt miatt is – mondta
Roberto Iniguez, a Sopron Basket vezetőedzője. – Ebben az
évben a korábbinál nagyobb
terhet szeretnénk tenni fiataljaink vállára, ezzel az a célunk,

Eszterháza
Meets Jazz
őszi koncertek

hogy komolyan fejlődjön játéktudásuk. A meccs nagy részében
jól játszottunk, de a folytatásban még ennél is többre lesz
szükségünk.
A Sopron Basket szerdán
este 7 órától Franciaországban,
a Flammes Carolo otthonában
kezdi meg Euroliga-szereplését, majd szombaton 17 órától
ismét bajnoki rangadót játszik
Szekszárdon.

ESTERHÁZY-KASTÉLY
– FERTŐD-ESZTERHÁZA –

FERTŐDI ESTERHÁZY-KASTÉLY, MARIONETTSZÍNHÁZ

2018. október 26., 19.00

Határok nélkül
Borbély Mihály és Barátai

Jegyár: 4000 Ft
Jegyvásárlás: Esterházy-kastély recepció | www.jegymester.hu

Sift Tivadar (Tutu), az SVSE 83 éves ikonja és
Jabronka Béla hosszú éveken át segítette a klubot

Aranyos ifi olimpikonok
Magyarország 24 éremmel, 12
arannyal, 7 ezüsttel és 5 bronzzal zárta a Buenos Aires-i ifjúsági olimpiát, ez minden idők
legjobb szereplése. A 79 fős küldöttség a negyedik helyen végzett az éremtáblázaton Oroszország, Kína és Japán mögött.
A magyarok közül az úszó Milák

9

Kristóf és Késely Ajna volt a legeredményesebb három–három
győzelemmel, előbbinek pedig
még egy ezüstje is van.
A magyar ifjúsági olimpikonok
20 sportágban indultak, kilencben sikerült érmet nyerni: atlétikában, birkózásban, cselgáncsban, kajak-kenuban, öttusában,

strandkézilabdában (lányok),
tornában, úszásban és vívásban;
ezekhez jön még az éremtábla
eredményeibe nem számító lovaglás és sportlövészet, melyekkel számolva a sportágak száma
11 (a mix csapatversenyek eredményeit nem vezetik a nemzetek közötti összesítésben).

A programváltoztatás jogát fenntartjuk.

2018. október 24.

9431 Fertőd, J. Haydn út 2. | +36 99 537 640 | info@eszterhaza.hu | www.eszterhaza.hu
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Átadták a Szent Orsolya Óvodát, november 5-től 3 csoporttal működik

Az összefogás csodája
BERTHA ÁGNES

– Gyerekek, tiétek az
óvoda! – dr. Veres
András püspök szavaival végre birtokba
vehették birodalmukat a Szent Orsolya
Óvoda gyermekei. A
hétvégén ünnepélyes
keretek között adták
át a kilenc hónap alatt
felépült intézményt.
Az óvodaavató ünnepi szentmise előtt a Szent Margit-templomban Oláh-Locsmándi Zsófia,
a Szent Orsolya Római Katolikus
Gimnázium, Általános Iskola,
Óvoda és Kollégium igazgatóhelyettese, óvodavezető köszöntötte a jelenlévőket. Kiemelten
üdvözölte az óvoda gyermekei, a szülők és az óvónők mellett Soltész Miklós államtitkárt,
dr. Veres Andrást, a Győri Egyházmegye püspökét, valamint
az egyházmegye képviselőit,

A gyerekek vidám őszi műsort adtak az óvoda udvarán FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS
az építési iroda vezetőit, Józsa
Dávid építészt, dr. Fodor Tamás
polgármestert, Barcza Attila
országgyűlési képviselőt, a
megjelent önkormányzati képviselőket, intézményvezetőket.
A szentmisét dr. Veres András
celebrálta Marics Istvánnal, a
Szent Margit-templom plébánosával és Kovács Gergő Vilmos
iskolalelkésszel.

A mise után az ünnepség az új
óvoda épületénél folytatódott.
Oláh-Locsmándi Zsófia intézményvezető hangsúlyozta, az
óvodából most már valóban
csak egy dolog hiányzik: a gyerekek hangja, nevetése, önfeledt
játéka. Az óvodások vidám őszi
műsorukkal be is bizonyították,
hangjuk élettel tölti meg az épületet, az udvart.

Dr. Kovács András, a Szent
Orsolya-iskola igazgatója röviden felidézte az óvoda történetét az 1991-es indulástól a
fenntartóváltáson és az önkormányzati településrendezésen
át az új óvoda tervezéséig és elkészültéig. – Összefogással és
jóindulattal még a leglehetetlenebb helyzeteket is meg lehetett oldani – emelte ki, majd

köszönetet mondott mindenkinek, akinek segítségével megvalósult az óvoda.
– Az elmúlt nyolc évben a
kormány segítette a gyermekek
vállalását és nevelését – mondta el Soltész Miklós, az Emberi
Erőforrások Minisztériumának
államtitkára. – Az anyagi támogatás azonban önmagában nem
ért célt, ha a lelki háttér – óvónők, tanárok, lelkészek munkája – hiányzik. Őrizzék meg ezt a
csodát, mert vallom, hogy ez az
óvoda nemcsak Magyarország,
de Európa első tíz óvodájában
benne van!
Az új óvoda épületét a kivitelező FÉSZ Zrt. nevében Khaut
András igazgatósági tag adta át,
kiemelve, ennek az épületnek a
létrejöttében valódi csoda, példanélküli együttműködés valósult meg. Felkérte a gyerekeket,
fejezzék be a művet, csináljanak
igazi óvodát az épületből!
– Gyerekek, tiétek az óvoda!
– adta át a püspöki áldás után
dr. Veres András az épületet jogos használóinak.

Rangos űrkutatási díj
a soproni oktatónak
CZETIN ZOLTÁN

Fonó Albert díjat
kapott a Soproni
Egyetem oktatója,
dr. Bacsárdi László.
A kitüntetést minden évben egy kutatónak ítéli oda a
Magyar Asztronautikai Társaság.
Dr. Bacsárdi László szakterülete a műholdas kommunikáció, pontosabban az, hogy
a kvantummechanikai elveket hogyan lehet átültetni az
informatikába. – Mindez a
gyakorlatban azt jelenti, hogy
fényjelek segítségével küldünk
információkat két adóállomás
vagy műhold között – magyarázza dr. Bacsárdi László. – A

kvantumkommunikáció segítségével biztonságos módon
lehet kommunikálni, vagyis
illetéktelenek nem férnek hozzá
azokhoz az adatokhoz, amelyeket így küldenek át. Ezek az üzenetcserék lehallgathatatlanok,
ezért ez a rendszer érdekes lehet
a távközlési, a banki és a katonai
szektor számára is.
Dr. Bacsárdi László számára
évek óta komoly kihívás, hogy
a soproni oktatói és a budapesti kutatói munkáját összehangolja. Szerencsére a kutatói
feladatok egy része Sopronhoz is kapcsolódik, az itteni

kollégáival többek között az
úgynevezett nagy adatok (Big
Data) elemzését végzik, illetve
azt, hogy a világűrben keringő
műholdakból érkező hatalmas
információhalmazt hogyan lehet hatékonyan feldolgozni és
megjeleníteni. Ezt a munkát tavaly kezdte el a kutatócsoport,
és az Európai Űrügynökség által szervezett konferencián már
be is mutatták az első eredményeket. Elképzeléseik szerint öt
év múlva már olyan tudás lesz
a kezükben, amely a mindennapi gyakorlatban is hasznosítható lesz.

ELŐADÁS
A tudomány ünnepe alkalmából dr. Bacsárdi László Internet
a világűrből című előadását lehet meghallgatni november
6-án, kedden 17 órától a Soproni TIT nagytermében. Az eseményen arról lesz szó, hogyan lehetne internet-hozzáférést
biztosítani a legelmaradottabb térségek lakóinak.

Roth-os diákok
az erdész Eb-n
Több kategóriában is a soproni Roth-iskola diákjai diadalmaskodtak az országos versenyen, így ők képviselhetik
Magyarországot a svédországi
ifjúsági erdész Eb-n.
Piliscsabán rendezték meg
a közelmúltban a Dr. Szepesi László Erdészeti Gépész Országos Emlékversenyt. A nagy
múltú szakmai megmérettetésen írásbeli, szóbeli és gyakorlati feladatokban mérték össze
tudásukat az erdészeti szakképzésben részt vevő iskolák
diákjai. A verseny első három
helyén egyéniben kizárólag a
Roth Gyula Erdészeti, Faipari,
Kertészeti, Környezetvédelmi

Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium tanulói végeztek.
Gál Károly első, Henits Kristóf
második, Takács Ervin harmadik
lett. A csapatok összesítésében is
a soproni diákok diadalmaskodtak, első (Henits Kristóf, Nótáros
Bence, Gál Károly) és harmadik
(Sári Zsombor, Takács Ervin, Pálfi
Levente) helyezéssel tértek haza.
A diákok felkészítő tanárai Gubicza Gábor, Molnár József, Varga Rita és Zergi Attila voltak.
A versenyszabályok értelmében a győztes csapat tagjai
képviselhetik Magyarországot
a 2019 májusában Svédországban megrendezett ifjúsági erdész Európa-bajnokságon.

„Adj egy ötöst”

Dr. Bacsárdi László előadás közben – a kutató soproni kollégáival többek
között az úgynevezett nagy adatok (Big Data) elemzését végzi

›

A Doborjáni EGYMI és a Széchenyi István Gimnázium is részt
vesz az „Adj egy ötöst” elnevezésű országos pályázaton. A cél
az, hogy az általános és középiskolás diákok közelebb kerüljenek a tőlük eltérő élethelyzetben lévő diáktársaikhoz. Játékos foglalkozásokat tartanak az
ép tanulók a sérült, halmozottan hátrányos helyzetű vagy
fogyatékkal élő fiataloknak. A

gimnazisták először közös éneklést szerveztek, a második találkozáskor bábelőadással indult a
program, majd több helyszínen,
egy időben kisebb csoportokban
vezettek játékokat. Az állatvilághoz kapcsolódó feladatsorokat
és az eszközöket is személyesen
készítették. A több érzékszervre
ható, fejlesztő játékokkal igazi,
őszinte érdeklődést váltottak ki
a Doborjáni tanulóiból.

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

A hét mottója:
„Én nem hiszek
a körülmények
hatalmában. Hiszem
viszont, hogy ebben
a világban csak
azok boldogulnak,
akik megkeresik
a megfelelő
körülményeket, és
ha nem találják,
megteremtik
azokat.”
George Bernard
Shaw
(ír drámaíró)

›

AJÁNLÓ

Könyvajánló
Wéber Anikó
El fogsz tűnni

Végre nem kell suliba járni, mert kirándulni megy
az osztály! Ám a hatodikból páran egy ártatlannak
tűnő tréfára készülnek: kiszöknek éjszaka az erdőbe, és lepedőbe öltözve, kísértetként huhogva
megijesztik két osztálytársukat. Egy „igazi” kísértet
közbelépésével azonban
a kaland komolyra fordul,
és három gyereknek valóban nyoma vész az egykori remeteségben. A diákok
nem mernek szólni a kísérő tanároknak, hiszen tilosban járnak, inkább maguk derítik ki, hova tűntek
a többiek.

Ez történt
Sopronban
180 évvel ezelőtt, 1838. október 26-án hunyt el Sopronban Torkos Sámuel, Sopron vármegye táblabírája
és főpénztárosa, a soproni líceum egyik legnagyobb
mecénása. Halála után vagyonát ösztöndíjra, tanárok,
nyugalmazott lelkészek és
árvák segélyezésére hagyta.
50 évvel ezelőtt, 1968. október 26-án olimpiai bajnoki
címet szerzett a magyar labdarúgó-válogatott Mexikóvárosban. A magyar csapat
Bulgáriát győzte le 4:1-re.
Az aranyérmes csapat tagja volt a soproni születésű
Keglovich László (1940–) is.
30 évvel ezelőtt, 1988. október 12-én hunyt el Sopronban Walter Mihály pedagógus, iskolaigazgató. 1902.
szeptember 17-én született
Sopronban.
A Széchenyi István Városi
Könyvtár internetes oldalán
(www.szivk.hu) megtalálható adatbázisból közöl részleteket lapunk.
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„Akarni és tenni kell a jót, mely végigrezeg a világon”

Aranydiplomás tanárnő

PÓKHÁLÓ
HÁLÓ(ZAT)

Amikor a pók hálójába egy
kisebb rovar valahová becsapódik, akkor az egész
háló mozogni kezd. A pók,
aki figyeli hálója rezzenését,
pontosan „tudja”, mert érzi,
hol az áldozat. Odaballag
és elfogyasztja a reggelijét.
Aztán persze (vagy már közben) kijavítja a hálóját, hiszen
a rendszer csak ép szerkezettel működik hatékonyan.
A szervezetünk is – bonyolult, de egészségesen automata üzemmódban –
így pusztítja el az őt ért kisebb–nagyobb támadókat,

›

betegségeket és javítja ezek
jelzéséért felelős hálózati rendszerét. A működésbe beleavatkozni kívülről,
„orvosilag” igazán csak akkor kell, ha túl nagy a bogár,
vagy túl sok, illetve kifejezetten kulcshelyeken szaggatja a hálót.
Nagyon lényeges, hogy
mindig a hálónk azon pontjára fókuszáljunk, ahol a
kulcsprobléma rejlik. Meg
kell fejteni, mi a panaszok
igazi oka és mindig személyre kell szabni a megoldást.
Dr. Tschürtz Nándor

GYÓGYSZERTÁRAK
ÜGYELETI RENDJE
OKTÓBER 24–30.

Október 24.,
szerda

Erzsébet gyógyszertár
Győri u. 15.

99/311–254

Október 25.,
csütörtök

Ezüst Kehely gyógyszertár
Kodály tér 12.

99/505–078

Október 26.,
péntek

Hajnal gyógyszertár
Malompatak u. 10.

99/506–544

Október 27.,
szombat

Ikvahíd gyógyszertár
Híd u. 21.

99/314–084

Október 28.,
vasárnap

Király gyógyszertár
Várkerület 114.

99/508–242

Október 29.,
hétfő

Korona gyógyszertár
Várkerület 73.

99/505–865

Október 30.,
kedd

Lövér gyógyszertár
Béke u. 4.

99/329–921

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

KERESZTREJTVÉNY

PLUZSIK TAMÁS

Követte egykori osztályfőnöke példáját Horváthné Simon
Gizella. A brennbergbányai általános iskola
egykori igazgatója
nemrég vette át aranydiplomáját. Lapunknak
mesélt a 70-es évek
iskolájáról és tanári hitvallásáról is.
– Édesanyám varrónő, édesapám pedig útőr volt Vitnyéden, úgyhogy nem családi
indíttatás nálam a pedagógus
pálya – kezdte történetét Horváthné Simon Gizella. – Édesapámat nagyon korán elvesztettem, négyéves voltam, amikor édesanyám újra férjhez
ment, nevelőapám vendéglős volt. Hálás vagyok a sorsnak, hisz kiváló tanáraim voltak, ma is szeretettel és hálával
emlékszem Énekes Lenkére, aki
Vitnyéden, az ottani általános
iskolában volt az osztályfőnököm. Felnéztünk rá, nemcsak
mi, kisdiákok, de lényegében
az egész falu, hisz ő volt a település egyszemélyes kulturális
centruma. A kapuvári gimnáziumban Szabó József volt számomra az egyik meghatározó
személyiség, de szinte az egész
tantestületet felsorolhatnám,

hisz mindnyájan szívvel és igaz
lélekkel tanítottak, formáltak
bennünket.
Horváthné Simon Gizella az
érettségi után képesítés nélküli
pedagógusként Fertőendréden
kezdett el tanítani, majd hamarosan beiratkozott a Pécsi Tanárképző Főiskolára, ahol a munka
mellett magyar–orosz szakos tanári oklevelet szerzett. – Időközben férjhez mentem, egy máig
emlékezetes vitnyédi búcsúban ismerkedtünk meg Gyulával, aki Hövejről származott, de
már hosszú ideje Kanadában élt.
Csábított engem is az Újvilágba, de végül én győztem meg
Gyulát, hogy jöjjön haza, teremtsünk itthon egy új világot,
egy új családot, ami az ő haláláig két fiunkkal együtt példásan
működött is.
Az 1977-es tanévet már Brennbergbányán kezdte Gizella, ahol
követve egykori vitnyédi, általános iskolai osztályfőnöke példáját, ő is a település egyik kulturális motorja lett.
– Akkor még lajtos kocsival
hordták a faluba a vizet, az idősebbek, de még a középkorúak
közül is sokan nem beszéltek
magyarul, a katonák Görbehalomnál megállították a buszt,
és minden alkalommal igazoltattak bennünket. Ezzel együtt
szerettem ott, egy gyönyörű
környezetben lévő, jól megépített iskolának lettem az igazgatója 1990-ben.

Horváthné Simon Gizella FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS
Az immáron aranydiplomás
tanárnő, akit egyik fia, valamint több tanítványa is követett a pedagógus pályán, egy rövid mondatban foglalja össze
életfilozófiáját: akarni és tenni kell a jót, mely végigrezeg

a világon. Az alkotó munkát
nyugdíjasként sem hagyta
abba Horváthné Simon Gizella, aktív tagja nemcsak az Alpok
Képzőművészeti Körnek, de a
hagyományőrző brennbergi
Borbála Kórusnak is.

VÁRJUK OLVASÓINK LEVELEIT!
Segítsen nekünk! Ossza meg véleményét szerkesztőségünkkel!
Van egy jó története? Ismer érdekes embereket?

Szerkesszük közösen a Soproni Témát!
szerkesztoseg@sopronitema.hu

NYERJEN PÁROS BELÉPŐT A TÉMAPARKBA!
A Soproni Témában keresztrejtvény is várja a játszani vágyókat. A megfejtéseket október 31-ig várjuk a Soproni Téma,
9401 Sopron Pf. 241. vagy a szerkesztoseg@sopronitema.hu e-mail címre. A helyes megfejtők között a fertőrákosi kőfejtő és témaparkba szóló páros belépőt sorsolunk ki, melyet nyertesünk a Pro Kultúra jegyirodájában vehet át (Sopron, Liszt Ferenc u. 1.)
Október 10-i rejtvényünk megfejtése Áprily Lajos Ősz című versenyének első két sora: „Most már a barna, dérütötte rónán/ Mulandóságról mond mesét a csend”. Szerencsés megfejtőnk: Koloszár Jánosné (Sopron, Magyar u.). Mai rejtvényünkben nemzeti ünnepünk alkalmából Kossuth Lajost idézzük.
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Bebe Rexha
videóit
százmilliók
nézik meg
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sarok

Milyen a jó család?
MADARÁSZ RÉKA

A jól működő család megtart, észreveszi, ha baj van.
Segít, de nem akadályoz.
Alapja a szeretet. Arról,
hogy mindehhez mi szükséges, Frühwirthné Payrits
Marianna klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológust kérdeztük.
A jó család alapja a jó párkapcsolat, amit természetesen ápolni is kell. Manapság különösen veszélyeztetettek a kisgyermekes
családok. Miután a gyerekek megszülettek, a család
mindenhova együtt mozog. A még aktív nagyszülők sem tudnak besegíteni,

különösen, ha távol vannak.
Az anya a nap 24 órájában le
van kötve, az apát az anyagi biztonság megteremtése
foglalja le.
– Hibának tartom, hogy a felek dühből, gyorsan hoznak
döntést, amit utána gyakran megbánnak – osztotta
meg velünk tapasztalatait a szakember. – Célszerű
lenne több segítő mediáció, ami ma már elérhető.
A válás megterhelő, ilyenkor a legkevesebb figyelem
a gyerekekre jut, pedig ők
szenvedik meg leginkább a
folyamatot.
A jól működő család alapja a szeretet. A szeretetkapcsolathoz rengeteg beszél-

getésre és minőségi együttlétre van szükség.
– Fontos, hogy a család
időnként összeüljön, közös
szokásokat alakítson ki –
folytatta Frühwirthné Payrits Marianna. – Lényeges
a munkamegosztás: ne egy
emberre háruljon minden!
Minden párkapcsolat alapja a szeretetnyelvek megismerése és alkalmazása,
amit a gyerekekre is ki lehet terjeszteni.
A pszichológus szerint nagy
probléma, hogy társadalmunk rendkívül énközpontúvá vált. Ha jól akarunk működtetni egy családot, akkor
ÉN helyett jó lenne MI-ben
gondolkodnunk.

A legnagyobbak Magyar filmsiker
között szerepel
KÓCZÁN BÁLINT

Nagy siker Bebe Rexha legutóbbi
klipes dala és legújabb albuma. Az
albán származású amerikai szépség a világ zenerajongóinak egyik
kedvence, videóit százmilliók nézik meg.
Bebe Rexha neve világszerte
ismerősen cseng, ami nem meglepő, hiszen régóta foglalkozik
zenével. A szőke előadó tinédzser korában dalíró versenyt
nyert, az utóbbi években pedig
a legnagyobb nevekkel dolgozott együtt. Az I’m a mess című

legutóbbi kislemeze is sikeresen fut, amely legújabb Expectations lemezének előfutára volt.
Az album produceri munkáiban
a legendás dalszerző–producer,
Max Martin, Ali Payami, JUSSI
és Jason Evigan mellett maga
az énekesnő is részt vett.

Bebe legutóbb a Mean To Be
című számával hívta fel magára a figyelmet, ami a Billboard
Hot Country listát 18 hétig vezette. Legnépszerűbb száma, a
G-Eazy-vel közös Me, Myself &
I platinaminősítést kapott, és a
tracket több mint 715 milliószor
streamelték a Spotify-on.
A David Guettával, Nicki Minaj-zsal és Afrojackkel készült
Hey Mama című megasláger
1 milliárd feletti YouTube-nézettségnél tart, de további dalai,
mint az I Got You vagy a No Broken Hearts is több százmilliós
hallgatottságnak örvendenek.

Két alkalommal is
levetítik a Los Angeles-i magyar filmfesztiválon a Les
recherches continuent – Engedj el! című
alkotást. A magyar–
francia kisfilm producere és női főszereplője a legfoglalkoztatottabb magyar
színésznő, Goztola
Kristina.

R e n d h a g yó m ó d o n k é t szer is láthatja a közönség a
Les recherches continuent –
Engedj el! című pszichológiai
drámát Los Angeles-ben. Az
egyik vetítés már megtörtént,
a következő október 27-én lesz
Hollywoodban.
A film egy négyéves kislány
eltűnéséről szól. A történet

Goztola Kristina
szerint az édesanyát alakító
Goztola Kristina kétségbeesetten berohan a rendőrségre,
mondván, hogy elrabolták a
gyermekét, és a végsőkig harcol a megtalálásáért.
A magyar művész jó ideje
az egyik legfoglalkoztatottabb
magyar színésznő külföldön,
filmezett már Olaszországban,

Franciaországban, Spanyolországban és az Egyesült Államokban. A magyar mozikban is
bemutatott HhhH – Himmler
agyát Heydrichnek hívják című
francia–belga–angol–amerikai
nagyjátékfilmben kapott legutóbb szerepet számos világsztár – köztük Rosamund Pike és
Jason Clarke – oldalán.

Big Banddé bővül a PASO
Wall Of Sleep Halloween
Új albummal jelentkezik a
Wall Of Sleep. A Sopron Zenél nagyszínpados zenekara
a korábbi nagy sikerek mellett pár új dalt is előad a már
hagyományosnak mondható
VII. Wall Of Sleep Halloween
eseményen november 3-án a
Hangárban. Preidl Barnát kérdeztük a részletekről.
– Hogyan született meg
az új anyag?
– Az albumot Bátky Zoltán
énekessel készítettük el, aki
tavaly csatlakozott a zenekarhoz Cselényi Csaba távozása
után. Egy új énekes mindig új
arculatot is jelent egy zenekar
életében, de a csapat rajongóinak nincs félnivalójuk, sőt!
– Milyen a stílus?
– Az acélos, súlyos és vastag megszólalás, ami tulaj-
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donképpen a Wall of Sleepet
korábban is fémjelezte, ezen
a lemezen is visszaköszön.
Azonban egy még kiterjedtebb, még dallamosabb útra
léptünk az új lemezzel, a korai doom/stoner stílus mellé klasszikus metal, hard rock,
pszichedelikus és progres�szív hatások is érkeztek. A digipack csomagolású album,
amely a The Road Trough
The Never címet viseli, október 26-án jelenik meg.
– Hogy készültök a november elejei koncertre?
– A koncert már zenekarunk
számára hagyomány, hiszen
a csapat minden évben a halloween jegyében lép fel Sopronban, a Hangár Music Gardenben. A VII. Wall of Sleep
Halloween november 3-án

egyúttal az új album bemutatója is lesz, így a repertoár kibővül néhány új dallal,
de természetesen megszólalnak a korábbi közönségkedvencek is.
– Kik lesznek a vendégek?
– Az estét a Lifehack nevű
formáció nyitja, amelynek
énekesnője, Karai Anna, illetve a zenekar egyik fontos
embere, Tarcsai Ádám a soproniak számára lehet ismerős helyi származása miatt. A
buli záró bandája a budapesti Stonedirt lesz. Ez a csapat
Kemencei Balázs gitárosunk
zenekara. Meglepetésvendégek is várhatók. Hallható lesz
majd Ozzy, Metallica, Pantera,
Black Sabbath, Judas Priest
feldolgozás és még jó néhány
ismerős nóta.

A 15 éves Pannonia Allstars Ska Orchestra
fúvósokkal és vokalistákkal kiegészülve 21
fősre bővül. Az így létrejött PASO Big Band
egyetlen alkalommal, október 31-én ad
monumentális koncertet a Müpában.
A Pannonia Allstars Ska
Orc hestrától eddig sem állt
távol a kísérletezés, elég ha a
Szimfonik vagy a gyerekkoncertjükre gondolunk, de most
igazán nagy fába vágják a fejszéjüket a zenészek.
Az együttes, amely Sopronban is többször hatalmas

bulit csapott, ezúttal kilép az
általa képviselt műfaji és ritmikai körből, és a skától kezdve a swingen és a funkon át a
drum&bass-ig bezárólag jó néhány stílus terítékre kerül október 31-én a Müpa Bartók Béla
Nemzeti Hangversenytermében. A zenei kalandozásban

KRSÁ-ék segítségére lesz plusz
tíz fúvós és két vokalista, így
huszonegyen állnak majd színpadra. A PASO dalait Subicz Gábor, Meleg Tamás, Lukács Gábor
és Csejtei Ákos hangszerelték
át, a próbák pedig már javában zajlanak.
A PASO együttes háza tájáról további hír, hogy az Utca
végén című videója lett a legjobb rendezésű klip a 3. Magyar
Klipszemlén. Emlékezetes, az
első Magyar Klipszemle fődíját
a PASO hozta el a Részeg című
kisfilmjével.
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