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Az őszi égbolt 
rejtelmeiKiváló évjárat 

lesz az idei

A Soproni borvidéken befejeződött a szüret

Nem múló emlékezet

A Soproni Egyetemen az elmúlt héten negyedik alkalommal 
rendezték meg a bútoripari szakmai napot, ahol a hallgatók 
megismerkedhettek a bútortervezés és a bútorgyártás kihívásaival.

Calidora 
újrafesti

Nem sikerült 
itthon győzni

A Kecskemét elleni idegenbeli bravúr után 
nem sikerült hazai pályán megszereznie az 
első győzelmet a Soproni KC csapatának. 

Rendszeresen tart csil-
lagbemutató napot az 
érdeklődőknek, amatőr 
csillagászoknak a Stella 
Sopron Egyesület. Leg-
utóbb, az őszi megfigye-
lésen sajnos nem volt 
kegyes hozzájuk az idő-
járás: a felhők eltakar-
ták az égboltot. Pedig 
látnivaló és érdekesség 
ilyenkor is bőven akad. 
Csillagmegfigyelést leg-
inkább a Fertő–Hanság 
Nemzeti Park területén 
megtalálható madár-
vártán tartanak, de idő-
közönként a Várkerü-
letre is szerveznek 
programokat.
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A bútortervezés kihívásai

Calidora „újrafestette” a magyar köny-
nyűzenei életet: új dala, az Újrafes-
tem a szerelem útvesztőjéről és az 
újrakezdésről szól, arról a folya-
matról, amikor egy nehéz időszak 
után az ember újra megtalálja 
saját magát. A dalhoz elkészítették 
az énekesnő legelső klipjét, ame-
lyet Dóri mellett legjobb barátja, 
a rendező Száraz Bence is igyeke-
zett minél egyedibbé varázsolni. 

A soproniak a Széchenyi téri emlékműnél idézték fel az 1956-os eseményeket. FOTÓ: NÉMETH PÉTER
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BERTHA ÁGNES

Sopron-
ban évszá-
zadok 
óta béké-

sen megfér egymás 
mellett több vallási 
közösség és temp-
lom. Sorozatunkban 
bemutatjuk a város 
templomait, törté-
netüket, érdekessé-
geiket, rejtett vagy 
látható kincseiket, 
valamint terveiket.

A Halász utca 38. szám alatti 
barokk épületben Voss Károly és 
felesége, Lanius Anna Dorottya 
alapított árvaházat. Mivel azon-
ban a férj 1761-ben elhunyt, 
feleségére várt a munka foly-
tatása. Ebben Primes György 
városplébános támogatta, aki 
az özvegy 1770-ben bekövetke-
zett halála után megnyitotta az 
árvaházat, melyben 12 fiút és 12 
lányt neveltek egyszerre. A több-
nyire katolikus szülők árváit 6 és 
10 éves koruk között vették fel, 
a lányokat elsősorban a háztar-
tási munkákra tanították, míg 
a fiúk „a köz számára éppen 
kívánatos mesterségekben sze-
reztek jártasságot”. A Voss-féle 
árvaház a 20. században a Szent 
Asztrik Gimnázium növendékei 

internátusaként is működött. 
Az épületnek saját kápolnája is 
létesült, melynek berendezése 

a barokk stílusjegyeit őrzi. Főol-
tárképét Dorffmeister István fes-
tette, a kápolna oratóriuma késő 

barokk – copf stílusú. A szentély 
boltozati képén virágfüzéreket 
tartó apró puttók repkednek az 
égbolton. A következő boltsza-
kaszban Sterbenz Károly sop-
roni festő és grafikus 1928-ban 
készült falképe látható, mely az 
„Engedjétek hozzám a gyerme-
keket” bibliai jelenetet ábrázolja. 
A festmény négy sarkában jelzés 
nélkül a négy evangélista látható 
megfestve. 

A II. világháború után meg-
szűnt az árvaház, a kápolna 
viszont tovább működött évti-
zedeken keresztül.

– A kápolna tető- és a torony-
szerkezete nemrégiben telje-
sen megújult, most és a követ-
kező években a templombelső 
állagmegóvó munkálatai foly-
nak – tudtuk meg Horváth Imre 
városplébánostól. – A legna-
gyobb problémát az erős vize-
sedés okozta, ezért az első ütem-
ben a vizes falburkolatot el kel-
lett távolítani, és a falszigetelést 
megoldani. A második ütemben 
a kápolna és a sekrestye aljzat-
burkolatát és a padlózatot kell fel-
szedni mintegy 30 centis mélysé-
gig, majd a feltöltés után kezdőd-
het a vakolás. Az új nyeregtető 
kialakítása után a tetőszerkezet 
Árvaház közi részét is rendbe kell 
hozatni. A felújítást követően az 
lesz a feladatunk, hogy az épület 
és vele együtt a kápolna megfe-
lelő közösségi hasznosítását 
megtaláljuk, de a pontos tervek 
még nem születtek meg.

A templomok története, rejtett és látható kincseik

Közösségi térré válhat

A teljes külső és belső felújítás után a Halász utca 38. 
szám alatti épületnek és vele együtt a kápolnának is 
közösségi célú hasznosítást terveznek

CZIRÁKI VIKTÓRIA

Halottak napján 
elhunyt szeretteinkre 
emlékezünk. Ebben az 
időszakban gyakorla-
tilag az egész ország 
útra kel. Legyünk 
körültekintőek a köz-
lekedés során is!

A mindenszentek és a halottak 
napja körüli időszak az átlagosnál 
is nagyobb veszélyt rejt a közleke-
dők részére. Ezekben a napokban 
a közúti forgalom a többszörö-
sére nő, olyanok is volán mögé 
ülnek, akinek nincs megfelelő 
napi rutinjuk. A veszély tovább 
fokozódik, ha a zsúfolt utakon a 
sofőrök elveszítik a türelmüket. 
A meggondolatlan és felelőtlen 
kockázatvállalást kerülni kell, 
hiszen gyakran vezet közlekedési 
balesethez. Nem árt tudni, hogy 
súlyos sérülés vagy közúti tragé-
dia már alacsony haladási sebes-
ség mellett is megtörténhet.

– Lakott területen kívül és 
belül egyaránt vigyázzunk az 
úttest mellett haladó vagy épp 
a gyalogos-átkelőhelyek, busz-
megállók környékén figyelmet-
lenül az úttestre lépő gyalo-
gosokra! – javasolja a Soproni 
Közlekedési Baleset-megelőzési 

Bizottság. – Legyünk körültekin-
tőek, tartsuk be a közúti előírá-
sokat, s a lassúbb haladás, vala-
mint forgalmi torlódások esetén 
se veszítsük el türelmüket!

A nagyobb forgalomból adódó 
forgalomlassulások, torlódások 
esetén legyünk türelmesek, 

inkább már előre számítsunk 
hosszabb utazási időre! Ilyen-
kor az autók mellett gyakrabban 
közlekednek az úton kerékpáro-
sok és gyalogosok. Kiemelt figye-
lemmel és kellő oldaltávolságot 
tartva, ha szükséges, a sebessé-
get csökkentve kerüljük el a köz-
utakon esti szürkületben és az 
éjszakai órákban közlekedő gya-
logosokat, illetve az egy nyomon 
haladó járműveket!

A kerékpárral éjszaka és kor-
látozott látási viszonyok között 
abban az esetben szabad közle-
kedni, ha a kerékpáron vagy a 
kerékpároson előre fehér-, hátra-
felé piros színű, folyamatos vagy 
villogó fényt adó lámpát és fény-
visszaverőt helyeztek el, és lakott 
területen kívül a kerékpáros 
fényvisszaverő ruházatot visel.

A rendőrség arra kéri a gyalo-
gosokat, hogy mielőtt az úttestre 
vagy a kijelölt gyalogos átkelő-
helyre lépnek, legyenek körülte-
kintőek, és csak abban az eset-
ben haladjanak át az úton, ha 
meggyőződtek arról, hogy az 
biztonságos!

Előzze meg a baleseteket! 
RENDŐRSÉGI SOROZAT

Halottak napja környékén a temetőknél fokozottan 
figyeljünk! FOTÓILLUSZTRÁCIÓ: NÉMETH PÉTER

CZIRÁKI VIKTÓRIA

Tízéves londoni tar-
tózkodás után haza-
költözött Sopronba 
Veress-Győri Sándor, 
aki a Sassoon cégnél 
dolgozott kreatív igaz-
gatóként és a Covent 
Garden szalon krea-
tív vezetője volt. Most 
Sopronban kezd régi–
új életet: fodrász-
akadémiát nyitott.

2007-ben több országos és 
európai fodrászbajnokságon 
szerzett díj után Londonba 
költözött Veress-Győri Sándor, 
hogy az ottani Sassoon cégnél 
a ranglétrán egyre feljebb lép-
kedve végül a kreatív igazgatói 
címet is megszerezze. Az egy-
kor Sopronban dolgozó fodrász 
most ismét visszatért a hűség 
városába, ám a szakmáját nem-
csak űzi, de immár tanítja is.

– Kreatív igazgató voltam a 
Sassoonban és a Covent Garden 
szalon kreatív vezetője, de idén 
év elején a két- és hároméves 
gyermekeink miatt úgy döntöt-
tünk, hazaköltözünk – mondta 
el a Soproni Témának Veress-
Győri Sándor. – Én a munkám 
miatt folyton utaztam, vagy 

késő estig dolgoztam. Hiány-
zott a család és a barátok. 
Párommal, Mariann-nal, aki 
szintén a Sassoonnál dolgo-
zott coloristként, azt szerettük 
volna, hogy a gyerekeink több 
időt töltsenek a családdal.

Veress-Győri Sándor Sopron-
ban, a Várkerületen nyitotta meg 
fodrászüzletét, mely egyben fod-
rászakadémia is. – Nagyon sze-
retnénk a kint szerzett tapasz-
talatainkat és tudásunkat átadni 
a magyar fodrászok részére, a 
tanfolyamok már el is indultak. 
Alap-, középhaladó és haladó 
kurzusok keretében a tanulni 
vágyók el tudjak sajátítani a pre-
cíz, tudatos Sassoon-hajvágás 
fortélyait. Csábították iskolánkat 
Budapestre és más nagyvárosba 
is, de mi úgy döntöttünk, hogy 
itthon, Sopronban végezzük kis 
csoportokban az oktatást.

A Sassoonnál töltött évekre 
szívesen emlékszik vissza a sop-
roni fodrász. – A legemlékezete-
sebb a Wella Trend Vision finá-
léja volt Monacóban, a Sassoon 
Live Show. De nagyon szeret-
tem a Salon International Live 
Show-kat. Hihetetlen érzés volt 
a kreatív igazgatóvá válásom, 
és nagyon nagy elismerés volt, 
mikor modellem a Hairdresser 
Journal címlapjára került. Ren-
geteg élmény kötődik ehhez a 
jó pár évhez, élveztem minden 
pillanatát. 

Sassoon 
után 

Sopronban

Bővülhet a kötelező és támogatott védőoltások köre. Töb-
bek között a bárányhimlő, a hepatitisz A és a meningococcus 
B vírusa, a 65 év felettieknek pedig a pneumococcus elleni 
vakcinát ajánlják kötelezővé vagy támogatottá tenni.
Évente 28–52 ezren kapják el a bárányhimlőt, amely felnőtt-
korban súlyos lefolyású betegség is lehet. A járványügyi szak-
emberek azt javasolták a kormánynak, hogy a betegségen 
még át nem esett 16 évesek kötelező szűrését vezesse be. 
Ha ezzel a vérvizsgálattal igazolódik, hogy nincs meg vala-
kinek a védettsége, akkor biztosítsák a kötelező védőoltást! 

Most ezt az oltást csak a szülők kérésére adják be, a szüksé-
ges két ampulla ára közel húszezer forint.
A javaslatot előkészítők ugyanakkor ajánlják a 65 év feletti-
ek pneumococcus elleni oltását. 
A kormány előtt szerepel még a B típusú meningococcus 
(gennyes agyhártyagyulladás) elleni vakcina támogatási ja-
vaslata is, így ennek árához 70 százalékos támogatást ad-
nának. Az oltás egy adagja most 27–40 ezer forintba ke-
rül, az egy évnél fiatalabbaknak négy vakcinára van szük-
ségük ezekből.

Bővül a támogatott oltások köre
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MUNKATÁRSUNKTÓL

Az Árpád utcában 
a tervezett parkolóház 
területén javában tar-
tanak a régészeti mun-
kák. Ennek lezárultával 
lehetőség nyílik arra, 
hogy a II. világhá-
borúban kialakított 
kényszertemető-
ben nyugvókat méltó 
módon eltemessék.

Mint arról lapunkban koráb-
ban többször is beszámoltunk, 
egymilliárd forintból a sop-
roni önkormányzat 250 férő-
helyes parkolóházat épít az 
Árpád utcában. A kivitelezést 
azonban megelőzi a régészeti 
feltárás. Ennek során került fel-
színre egy római kori épület fal-
maradványa, valamint érmeket 
és kerámiaemlékeket is találtak.

Ezen a területen 1945-ben 
pontos helymegjelöléssel 175 
civilt és katonát temettek el 
kényszerűségből. Amikor 1947-
ben lehetőség volt az exhumá-
lásra, a sírok jelentős részét fel-
nyitották, és végső nyugalomba 
helyezték az elhunytakat.

– A régészeti munkák most, 
hetven év múltán lehetőséget 
nyújtanak arra, hogy a terü-
letet teljes egészében feltár-
juk, és a még itt eltemetettek 
végső nyughelyükre kerül-
jenek – mondta el dr. Fodor 
Tamás polgármester a helyszí-

nen tartott sajtótájékoztatóján, 
amelyen több önkormányzati 
képviselő és dr. Sárvári Sza-
bolcs jegyző is megjelent. – A 
felnyitott 34 sírhely jelentős 
része üres. Eddig négy magyar 
és két német katona holttestét, 
valamint három civil csontjait 
találták meg. A személyazonos-
ságuk ismeretlen. Az önkor-
mányzat folyamatos kapcsolat-
ban áll a Honvédelmi Miniszté-
rium Hadtörténeti Intézet és 
Múzeum Katonai Emlékezet 
és Hadisírgondozó Igazgató-
ság munkatársaival, akik a hősi 
halott katonák végső tisztelet-
adásáról gondoskodnak. 

A feltárás tart, így nem zárható 
ki további sírhelyek megtalálása. 
A város jegyzője segítséget nyújt 
mindazoknak, akik vélelmezik, 
hogy a háborúban el  hunyt sze-
rettük ott lehet a sírokban.

A polgármester hozzátette: az 
önkormányzat a teljes feltárást 
követően gondoskodik arról, 
hogy valamennyi elhunyt végső 

nyughelyet kapjon. A régészeti 
munkák végeztével a Szent 
Mihály-temetőben egy közös 
sírhely kialakításával, ökume-
nikus szertartás keretében vesz-
nek tőlük végső búcsút. Egyút-
tal lehetőség nyílik arra, hogy a 
városunk múltjának egy tragi-
kus időszakának következmé-
nyeit rendezni tudjuk.

Parkolóház: a jövő év elején kezdődhet a kivitelezés

Feltárják a sírokat

KIVITELEZÉS 2018 TAVASZÁN

Mint megtudtuk, az építkezés a kivitelezési közbeszerzést kö-
vetően várhatóan a jövő év tavaszán kezdődhet el. A munka 
viszonylag gyorsan halad majd, ugyanis előregyártott ele-
mekből állítják össze a parkolóházat.

34 sírhelyet tártak fel az Árpád utcai leendő parkolóház területén. Az építkezés 
jövő tavasszal kezdődik. FOTÓ: NÉMETH PÉTER

GYŐRI-VARGA NÓRA

Tudta Ön, hogy kezén akár tízmillió kór-
okozó is megtelepedhet? És azt, hogy 
elpusztításuk egyik legegyszerűbb módja 
a szappanos kézmosás? Írásunkból kide-
rül, mikor és hogyan kell jól kezet tisztítani.

Az emberi kéz számos olyan 
területtel érintkezhet a min-
dennapi élet során, mely bak-
tériumokkal, vírusokkal jócs-
kán fertőzött. Megfogjuk 
a be  vásárlókocsit, a pénzt, egy 
másik ember kezét, a kilin-
cset, amikor belépünk egy aj -
tón, tömegközlekedési esz-
közökön a kapaszkodókat 

– a kó  rokozókat rejtő felületek 
sora szinte végtelen. 

– A fertőzések megelőzé-
sének, terjedésének egyik 
legegyszerűbb és leghatéko-
nyabb módja a szap  panos 
kéz  mosás – kezdte Du  kai 
Gáborné, a Soproni Gyógy -
köz  pont higiéniénés szol -
gá  latának munkatársa, köz-

egészségügyi és járványügyi 
felügyelő. – Ősszel kiemelten 
fontos figyelni rá, hiszen segít-
ségével elkerülhető a fertőzé-
sek 80 százaléka.

A kézfertőtlenítés jelentősé-
gére mintegy 150 évvel ezelőtt 
már Semmelweis Ignác is fel-
hívta a figyelmet, amikor is 
rájött, hogy klórvizes kéz-
mosással a kórházi szülésze-
teken gyakori gyermekágyi 
láz okozta halálozások nagy-
ban csökkenthetők. Az „anyák 
megmentője” a tisztaságot 
elengedhetetlennek tartotta 
más területeken is: megköve-
telte a gyakori ágyneműcserét, 
a szellőztetést, valamint a kór-
termek rendszeres takarítását.

– Feltétlenül mossunk kezet, 
ha annak felületét szennye-
zettnek látjuk, WC használata 
előtt (!) és után, tüsszentést, 
köhögést, orrfújást követően, 
de étkezéskor és nyers zöldsé-
gek, húsok feldolgozása előtt és 
után is – folytatta a szakember. 
– Emellett hazaérkezéskor, bete-
gek látogatása, csecsemők ápo-
lása, sebek, sérülések ellátása 
előtt–után és állatsimogatást 
követően is szükséges a tisztítás.

A jól, 40–60 másodpercig 
tisz  tított kéz megbetegedé-
sek sorát (súlyosakét is!) előz-
heti meg, így fontos, hogy 
már gyermekkorban (óvodá-
ban, iskolában) rögzüljön a 
helyes technika.

Rendszeresen mossa kezeit! 
EGÉSZSÉGÜNKÉRT

Várja, hogy kész  
legyen a parkolóház?

MENTES LÁSZLÓNÉ: 
Jó dolog lesz a parkolóház, 
mert ez megoldást jelent-
het a parkolási gondokra. 
Ez utóbbi miatt sokszor az 
ember inkább gyalog megy, 
mert előbb odaér, mintha 
az autót választaná.

PAGÁCS VIKTÓRIA: 
Amikor tehetem, a városban 
babakocsival közlekedem, 
az autót keveset használom. 
Akkor is leteszem egy he-
lyen, és onnan indulok to-
vább gyalog.

ZÁCH ZOLTÁN:
Várom a létesítményt, a 
megnyitás után ugyanis a 
turisták is könnyebben áll-
hatnak meg itt. A keres-
kedők, üzletek számára is 
fontos, hogy betérjenek 
a vásárlók.

SIMONNÉ 
MOLNÁR ANITA:
Az imént is vagy tíz kört 
tettem meg, hogy szabad 
helyet találjak itt a belvá-
rosban. Sok lett a jármű, 
így nagyon is fontos, hogy 
megépüljön a parkolóház.

MEGKÉRDEZTÜK A SOPRONIAKAT›

A FERTŐTLENÍTŐ KÉZMOSÁS 10 PONTJA
 1. Meleg vízzel nedvesítse be kezét!
 2. Adagoljon folyékony szappant a tenyerébe! A hagyo-

mányos szappan felülete nedves marad, berepedezhet, 
emiatt a kórokozók könnyen megtelepszenek rajta.

 3. Dörzsölje össze tenyereit! 
 4. Dörzsölje az egyik tenyerével a másik kéz kézfejét, 

hogy közben az ujjakat összefonja! Váltott kézzel is-
mételje meg!

 5. Dörzsölje össze a tenyereit úgy, hogy ujjait összefűzi! 
 6. Dörzsölje az egyik tenyerével a másik kéz ujjainak há-

tát úgy, hogy ujjai horogszerűen összeakadjanak! Vál-
tott kézzel ismételje meg!

 7. Markolja meg az egyik hüvelykujját és körkörös moz-
dulattal dörzsölje, majd váltson kezet!

 8. Az egyik kéz ujjbegyeit dörzsölje a másik tenyérhez 
körkörösen, majd váltson kezet!

 9. Folyóvízzel alaposan öblítse le a kezeit!
10. Végül törölje őket szárazra! 

A Kaán Károly Ökoklub hivatalos alapítása és az első elő-
adás október 25-én 17 órakor lesz a Soproni Egyetem Er-
dőmérnöki Karának főépületében, ahol Szakács László, a 
Zalaerdő egykori erdésze tart előadást a névadóról szüle-
tésének 150. évfordulója alkalmából. A klub az utóbbi pár 
évben ideiglenesen feloszlott, az idei évben pedig hallga-
tói kezdeményezésre újra megalakult.

Kaán Károly Ökoklub 

Nyitrai Viktória és Dukai Gáborné, a higiénés 
szolgálat munkatársai a kézmosás világnapi 
rendezvényen FOTÓ: SOPRONI GYÓGYKÖZPONT
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EZ LESZ…
Pedagógus nyugdíjas klub

Október 25., szerda 15 óra, Pedagógusok 
Művelődési Háza
Dr. Reisinger János előadása Luther Mártonról

Küzdelem a globális felmelegedéssel
Október 25. 18.30, Pedagógusok Művelődési Háza  
A széndioxid-kibocsájtás leghatékonyabb módjai
Horváth-Szováti György előadása

Véradások
Október 27., péntek 7.30–11 óra, Roth-szakközépiskola
Október 30. hétfő 8–12 óra, vérellátó intézet, Győri út 15.
Október 31., kedd 8–12 óra, vérellátó intézet, Győri út 15.

Fábry Sándor önálló estje
Október 28., szombat 19 óra, GYIK Rendezvényház

Best of The Beatles a The Bits-szel 
Október 28. 21 óra, Búgócsiga Akusztik Garden

Baba–mama börze
Október 29., vasárnap 9 óra, GYIK Rendezvényház

Nyugdíjas egyetem
Október 31., kedd 15.30, GYIK Rendezvényház 
Dr. Jandala Csilla egyetemi docens: Hogyan utazzunk 
a világban?

HOL JÁRUNK?

Megfejtések
Szeptember 27-i rejtvényünk megfejtése: a II. világ-
háború áldozatainak emlékműve a Deák téren, sze-
rencsés megfejtőnk: Kontor Istvánné, Sopron, Mikes 
Kelemen u. 1. Az ajándék könyvet a Pro Kultúra Jegy-
irodájában (Sopron, Liszt Ferenc u. 1.) veheti át.

A II. világháború 
áldozatainak emlék-
műve a Deák téren
A fertőrákosi mészkőből faragott két 
oszlopos szoborkompozíció Pál Mihály 
szobrászművész alkotása, melyet 1993. 
november 27-én Szabad György, az 
Országgyűlés akkori elnöke avatott 
fel. Az MDF helyi szervezete még 1989 
tavaszán indította útjára azt a kezdemé-
nyezést, hogy a város állítson emléket 
a II. világháború minden áldozatának: 
„A II. világháború áldozatainak, a kato-
nák, polgárok, kitelepítettek, elhurcoltak 
emlékére állíttatta Sopron közönsége 
1993-ban” – olvasható az emlékművön. 
Helyén egykoron tíz méter magas 
betontalapzaton állt a Niké szobor, 
melyet a soproni köznyelv Réz Rozi-
nak nevezett. Ezt még az 1990-es évek 
elején szerelték le, majd a közel kétton-
nás bronzszobrot, Kiss Kovács Gyula 
szobrászművész alkotását a városgond-
nokság telephelyéről máig ismeretlen 
tettesek ellopták.

Játékunkban egy neves közterületi alkotásról muta-
tunk be részletet, olvasóinknak pedig az a feladatuk, 
hogy a részletből felismerjék az egészet, és megírják 
nekünk, melyik építményt rejtettük el. Azok között, akik 
a helyes megfejtést november 1-ig beküldik a Soproni 
Téma, 9400 Sopron, Pf. 241. vagy a szerkesztoseg@
sopronitema.hu címre, ajándékot sorsolunk ki. 

KÉP ÉS SZÖVEG: PLUZSIK TAMÁS

Rádió 1 Sopron
Sopron TV

sopronmedia.hu

MÉDIAPARTNEREINK:

„Köszönöm rendszeres levelüket és nagyon élvezem a folyó
iratot” – ezt írta szerkesztőségünknek dr. Fodor László Ber-
linből. „Mint régi soproni szülővárosomra min    denkor nagy 
szeretettel gondolok, és minden hír nagyon érdekel. Ezért 
köszönöm leveleiket. Habár 61 éve élek külföldön, régi hazá
mat nem felejtettem el!” 

Dr. Fodor László a www.sop ro nitema.hu oldalon iratkozott 
fel a hírlevelünkre, ezért minden héten megkapja e-mailben 
lapunk elektronikus változatát. Amennyiben Ön is szeretne 
feliratkozni hírlevelünkre, azt megteheti az említett honla-
pon! Olvasói leveleiket pedig a jövőben is szeretettel várjuk! 

A mátészalkai Lengyel Csabáné ősszel három hetet töltött 
városunkban, a szanatóriumban, a  Kardiológiai Rehabili-
táció I. osztályán. Ez alatt az idő alatt csupa pozitív élményt 
gyűjtött soproni tartózkodását illetően, és örömmel vette 
kezébe lapunkat is. Most a Soproni Téma hasábjain szeretne 
köszönetet mondani.

„2017 szeptemberében voltam a Soproni Erzsébet Oktató 
Kórház és Rehabilitációs Intézetben a Kardiológiai Rehabili
táció I. osztályán, hol az osztályvezető főorvos dr. Tóth László. 
A három hét alatt csak jót tapasztaltam. Minden dolgozó sze
rényen, pontosan, nagy szakmai tudással végezte munkáját. 
A főorvost láttuk korán reggel és késő este is. Hihetetlen, meny
nyi energiával rendelkezett. A viziteken, de még a folyosón is 
volt a betegekhez egy kedves mondata, biztató mosolya. Ha 
megjelent, mindenki biztonságban érezte magát. Sugárzott 
belőle a tudás és az emberség.

Csak gratulálni tudok Sopron város vezetőinek is, akik kivá
lasztották őt orvosigazgatónak! Igazabb embert aligha talál
hattak volna. 

Kívánok neki és dolgozóinak jó egészséget, sok sikert a bete
gek nevében is!”

Berlinből érkezett

Hivatás és emberség

A gazdák szerint kiváló évjárat lesz az idei

Véget ért a szüret
P. HORVÁTH 

LÁSZLÓ

Az 1600 
hektáros 
Soproni 

borvidéken befejező-
dött a szüret. A gaz-
dák a minőséggel 
elégedettek, ám az 
átvételi–eladási árak-
kal már kevésbé.

Véget ért a szőlőkben a munka, 
a dolgos kezekre most már nem 
a sorok között, hanem a pincék-
ben van szükség.

– Az elmúlt évek, de talán évti-
zed legjobb évjárata lesz az idei 
– fo  galmazott Töltl József borász. 
– Magas cukorfokkal szüretel-
hettük le a szőlőt, köszönhetően 
annak, hogy száraz és napos volt 
az ősz. A színek is rendben van-
nak, a készülő borok beltartalmi 
értéke is kiváló. Van piaca a jó 
soproni bornak, ugyanis mind 
többen engedhetik meg maguk-
nak, hogy megvásárolják a helyi 
termékeket.

Mint megtudtuk, a munkaerő-
hiány gondot okozott a szőlők-
ben, ennek enyhítésére Töltl 
Józsefnél és két másik gazdánál 
is besegítettek a szüretbe idén a 
sopronkőhidai intézet elítéltjei. 

Iváncsics Zoltán borászt ép  pen 
a pincei munka közben értük 
utol. – Van most teendő bő  ven 
ahhoz, hogy november végén 

palackozhassuk az idei bort 
– mondta el. – Már most keresik 
a vásárlók az új borokat, például 
a korai fajtákat, a merlot rosét, 
illetve az Irsai Olivért. Ez jó jel, 
hiszen számítanak ránk a vevők. 

Összességében az időjárás 
megfelelő volt a tőkék és a für-
tök jó fejlődéséhez. Igaz, tavasz-
szal a fagy okozott némi prob-
lémát. A Fertő-parti dűlőkben 
az volt gond, hogy a seregélyek 

egyik napról a másikra letarol-
ták a szőlőt. Volt, ahol a kiesés 
elérte a negyven százalékot.

– A borvidéken a gazdák hely-
ben, illetve egy badacsonyi fel-
dolgozóhoz adhatták el a sző-
lőt – közölte Taschner István, 
a hegy  község elnöke. – A fehér 
fajtákat mustként egy auszt-
riai cég vásárolta fel. Az árak-
kal kapcsolatban a Hegyközsé-
gek Nemzeti Tanácsa a szüret 

elején közzétett egy állásfogla-
lást. E szerint a kékfrankos ese-
tében az ajánlott minimálár 112 
forint kilogrammonként. Ennek 
ellenére csupán 100 forint körül 
alakult az átvételi ár.

Taschner István beszámolt 
arról is, hogy a borvidéken évente 
15–20 hektáron telepítenek új 
tőkéket. Ezzel pedig hozzájárul-
nak ahhoz, hogy ha lassan is, de 
folyamatosan megújul a szőlő.

A napos és száraz ősznek köszönhetően magas cukorfokkal szüretelték a szőlőt 
FOTÓ: FILEP ISTVÁN

RÖVIDEN

Méhnyakrák 
elleni oltás

Az idei tanévben a 12. 
életévüket betöltött és az 
általános iskola 7. osztá-
lyát szeptemberben el-
kezdett lányoknak is-
mét lehetőségük lesz 
az önkéntes, ingyenes 
méhnyakrák elleni védő-
oltás beadatására az okta-
tási intézményben szerve-
zett oltások során.
A HPV elleni védettséghez 
két alkalommal, 6 hóna-
pos időközzel beadott vé-
dőoltásra van szükség. Az 
első oltást novemberben, 
a másodikat 2018 máju-
sában kapják a lányok. Az 
érintett szülőknek októ-
ber 25-ig írásban kell nyi-
latkozniuk az iskolájukban, 
hogy igénylik-e az ingye-
nes HPV elleni védőoltást.
A humán papilloma vírus-
sal bárki megfertőződhet, 
alapvetően nemi érintke-
zéssel terjed. Nagyobb 
kockázatnak vannak kité-
ve, akiknek több partnerük 
van, illetve gyakorta cse-
rélik őket. Az oltás a rend-
szeres méhnyakrákszűrést 
nem helyettesíti, azon-
ban jelentősen csökken-
ti a betegség kialakulásá-
nak esélyeit.

› Olvasói levél

Dr. Szájer József, az Európa Parlament képvi-
selője, az Európai Néppárt Európai Demokra-
ták Frakció alelnöke október 27-én (pénteken) 
18 órakor a Liszt-központban várja a sop-
roniakat és a térségben élőket. A nyilvá-
nos és díjtalan fórumon a résztvevők 
első kézből értesülhetnek egyrészt 
a brüsszeli aktuális események-
ről, másrészt pedig betekinthet-
nek Európa jövőjébe és benne 
Magyarország szerepére.

Vendég a Liszt-központban: dr. Szájer József

Merre tart Európa?
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A közelmúltban rendezték 
meg az első hazai csúcs tu-
risztikai konferenciát (Turiz-
mus Summit 2017), amelyen a résztvevők megis-
merhették a 2030-ig terjedő Nemzeti Turizmusfej-
lesztési Stratégiát. Az esemény jelentőségét jelzi, 
hogy azon részt vett és felszólalt Orbán Viktor mi-
niszterelnök is, aki arról is beszélt, hogy a turizmus 
a hazaszeretet egyik formája, és hogy a kormány 
kiemelten kezeli az ágazatot, s a célok megvalósí-

tásához 828 milliárd fo-
rintot rendel. A stratégia 
megvalósulása esetén 
az ágazat GDP hozzájá-
rulása a jelenlegi 10-ről 
16 százalékra emelke-
dik, a foglalkoztatottak 
száma pedig a mostani 
364 ezerről 450 ezerre. 
Mint elhangzott, a stra-

tégia három fő területre fókuszál: a kulturális, a 
sport- és az egészségturizmusra. Kezdetben öt ki-
emelt térség – Balaton; Sopron–Fertő-táj; Tokaj, 
Felső-Tisza és Nyírség; Dunakanyar; Debrecen, 
Hajdúszoboszló, Hortobágy és Tisza-tó – fejlesz-
tését indítják el. Azt már korábban is tudtuk, hogy 
térségünk is részese lesz a kiemelt programnak. 
Nyilván az elfogultság is mondatja velem, de jól 
döntöttek azok, akik kijelölték az intenzív fejlesz-
tésre szánt régiókat. Sopron és környéke a Fertő-
tájjal együtt még számos kiaknázatlan lehetősé-
get rejteget a kulturális, a sport- és az egészségtu-
rizmus területén is. Elég csak a legpolgáriasultabb 
magyar város – Sopron – kimagasló szellemi ér-
tékeire gondolnunk, vagy a szinte páratlan épített 
örökségére és a jelenkor kulturális életére, amely 
reményeink szerint a következő években áttörheti 
a város határait. De itt van a maga nemében egye-
dülálló fertődi Esterházy-kastély vagy a nagycenki 
Széchenyi-kastély és emlékhely. Ezek persze csak a 
jéghegy csúcsai, még számos különleges látnivaló 
van magában a városunkban és a térségben. Egé-
szen új pályára állíthatja a mi kis saját turizmusun-
kat a Fertő fejlesztése. A részletek ugyan még nem 
ismertek, de egy új minőség jöhet létre, ha kiépül a 
tó infrastruktúrája és megteremtik a vendégfoga-
dás és a sportolási lehetőségek sokrétű feltétele-
it, úgy, hogy közben nem vész el a tó és környe-
zetének természetes varázsa. Ez nagy felelősséget 
is jelent egyben, nem mindegy tehát, hogy kinek 
a kezében összpontosul a tervezés és a megvaló-
sítás. Persze a turizmusfejlesztés nem csupán ab-
ból áll, hogy megvalósul néhány nagy (elenged-
hetetlen beruházás), hanem számos kis programra 
is szükség van, hogy összeálljon az egész. A vá-
ros és környéke kiválóan alkalmas a természettu-
rizmus és az egészségturizmus fejlesztésére. Ma 
még korántsem kiaknázott lehetőség rejlik példá-
ul a borturizmusban, valamint az összes adottsá-
gát figyelembe véve a konferenciaturizmusban is, 
ha erre mutatkozik valós igény. A valóságban per-
sze nehéz (és nem is kell) szétválasztani mondjuk 
a sportturizmust az egészségturizmustól, hiszen 
egy térséget általában nem csak egyvalamiért ke-
resünk fel. Ha már ott vagyunk, szeretünk szépe-
ket látni, kényelmesen lakni, felfedezni a helyi ér-
tékeket, helyi specialitásokat enni és finom boro-
kat inni. Sopron és a Fertő-táj – meggyőződésem 
– megvalósíthatja mindazokat az álmokat, amiért 
besorolták a kiemelt turisztikai régiók közé. Izgal-
mas évek elé nézünk! Kezdődhet a csúcstámadás!

„Sopron és környéke 
a Fertő-tájjal együtt 
még számos kiak-
názatlan lehetősé-
get rejteget a kultu-
rális, a sport- és az 
egészségturizmus 
területén is.”

Horváth Ferenc jegyzete

Csúcstámadás

Filmbemutató: soproniak ’56-ban
Bemutatták  a  Memento 
Soproniensis – Nemzedékekben 
élő múlt című dokumentum-
filmet Sopronban, a Liszt-köz-
pontban. Az eseményen részt 
vett dr. Fodor Tamás polgár-
mester is. Pomezanski György 
szerkesztő–rendező alkotása az 
1956-os forradalom városi és 
környékbeli eseményeit eleve-
níti fel, döntően az akkori egye-
temisták emlékei alapján.

Az ötvenperces film vetítése 
után az alkotók beszéltek a majd-
nem egy évig tartó munkáról és 
arról, hogy számukra mit jelent 
1956 emléke. Pomezanski György 
felelevenítette: neki 1957-ben a 

Toldy Ferenc Gimnáziumban 
Antall József volt a történelem 
tanára – aki elmagyarázta nekik, 
mi is zajlott valójában egy évvel 
korábban az országban –, s ami-
kor kiderült, hogy el akarják őt 
távolítani onnan, akkor a diákok 
tiltakozásul a tízperces szünet-
ben a falnak fordulva álltak az 
iskolában. A televíziós riporter 
úgy fogalmazott, számára az 
1956-os forradalom egy olyan 
életérzés, amely minden gondo-
latában benne él, meghatározta 
későbbi újságírói cselekedeteit. 

Mike László operatőr a fiata-
labb generáció képviselőjeként 
elmondta, amikor érettségizett, 

még ellentmondásos volt az 
1956-os események megíté-
lése. Mást tanítottak, mint amit 
a családokban otthon elme-
séltek a szülők a gyerekeknek. 
Szerinte fontos, hogy a ma ifjú-
sága minél többet tudjon meg a 
múltról, mert ez is segíti a közös 
emlékezetet.

A dokumentumfilm elkészü-
lését szakértőként segítette dr. 
ifj. Sarkady Sándor, aki hangsú-
lyozta: amíg magyar ember él a 
Földön, ’56 lángja nem aludhat 
ki. Kiemelte, Sopron volt azon 
városok egyike, ahol vér nélkül 
zajlott a népfelkelés, 1100 egye-
temista egységben állt ki azért, 

hogy szabad, független, semle-
ges és demokratikus országban 
élhessen. Az egyetem központi 
könyvtárának és levéltárának 
főigazgatója szerint nagy a 
felelőssége a társadalomnak, a 
pedagógusuknak abban, hogy 
mit adnak át a jövő generáció-
jának erről az időszakról.

Pataki András, az alkotás gyár-
tásvezetője és producere bejelen-
tette: a Memento Soproniensis 
– Nemzedékekben élő múlt című 
dvd-t eljuttatják a város közin-
tézményeibe, iskolákba és a ter-
veik szerint a helyi televízió is 
műsorra tűzi majd. A film Sop-
ron város támogatásával készült.

HÉTKÖZNAPI HŐSÖKET KERESÜNK!
Szerkesztőségünk fennállása óta elkötelezett a soproni em-
berek bemutatása mellett. Ezt a vállalásunkat a jövőben is 
tartjuk, sőt szélesíteni kívánjuk újabb és újabb olvasóink meg-
ismertetésével. Ezért olyan embereket keresünk, akik szű-
kebb–tágabb környezetükben valamiért kiérdemelték a kö-
rülöttük élő emberek szeretetét, tiszteletét. Lehet ő egy nagy-
mama, másokon segítő ezermester vagy segítő tanácsadó, 
egy közösség szervezője vagy aktív tagja. Szóval bárki, aki-
re felnéznek olvasóink!
Ha ismernek ilyen embert a környezetükben, írják meg ne-
künk, hogy ki ő, hogy érhetjük el, és hogy miért olvasnának 
róla örömmel a Soproni Témában!
Leveleiket a szerkesztoseg@sopronitema.hu címre várjuk!

A magány változatai című kamaraszínházi 
előadás ismételt bemutatása a Liszt-központban 
is része volt az ’56-os megemlékezéseknek. Mint 
ismert, a darabban Márai Sándor és Hamvas 
Béla egyidejűleg mondják el a forradalom 
utáni gondolataikat. A történet nem valóságos, 
hiszen ők nem találkoztak egymással, de 
éppen ez teszi különlegessé az előadást, 
Ács Tamás és Papp Attila tolmácsolásában. 
FOTÓ: TORMA SÁNDOR

A magány változatai

Ünnepi koncert
Hegedűs Endre Kossuth-díjas 
zongoraművész hangverse-
nyén Liszt Ferenc születésnap-
jára emlékeztek. Az egyik leg-
nagyobb magyar zeneszerző, 
aki mindig magyarnak vallotta 
magát – hiába próbálták halála 

után az ellenkezőjét bizonyítani 
–, több szállal kötődik városunk-
hoz. Az október 22-i koncerten 
számos hazafias zeneműve 
csendült fel, így az esemény 
érzelmileg kapcsolódott az ’56-
os megemlékezésekhez.

FOTÓ: NÉMETH PÉTER

Drámaiságában is gyönyörű táncjáték idézte 1956-ot

Nem múló emlékezet
HORVÁTH FERENC

Sokrétű és érdekes 
programokkal emlé-
kezett Sopron az 
1956-os forradalom 
és szabadságharc 61. 
évfordulójára. Volt 
kamaraszínházi elő-
adás, filmvetítés és 
zongorahangverseny. 
A hagyományoknak 
megfelelően az egye-
temisták is felidéz-
ték a történteket. 

A soproniak a Széchenyi 
téri 1956-os emlékműnél 
ünnepeltek.

Az esemény szónoka Firtl 
Mátyás volt. Sopron és környéke 
országgyűlési képviselője beve-
zető gondolataiban az 1956-os 
forradalom és szabadságharc 
hőseire és áldozataira emléke-
zett, majd városunk eseménye-
ire utalva kiemelte, Sopron ezek-
ben a napokban is hű maradt 
önmagához, és igent mondott 
a szabadságra az ország és a nép 
érdekeinek megfelelően, mert 
mindig az a legfontosabb kér-
dés, hogy mi az ország érdeke. 
Ez volt a kérdés 1956-ban és ez 
a kérdés napjainkban is. „Mi a 
családok érdeke, mi a dolgozni 
akarók érdeke, mi a vállalkozó 
magyarok érdeke, mi a fiata-
lok, mi a nyugdíjasok érdeke, az 

előző években kárt szenvedet-
tek érdeke, mi a civil szerveze-
tek, településeink érdeke, mi 
a közösségeink érdeke, mi az 
ország érdeke? 1956 szellemisé-
géhez ez az egyetlen, méltó köz-
életi, közösségi és egyéni viszo-
nyulás.” A szónok ezt követően 
kijelentette: „Mi, amikor kellett, 
mindig megvívtuk a magyar és 
az európai érdekek értékelvű 
harcát. Ezt tesszük most is, 2017-
ben, amikor megvédjük határa-
inkat a jogtalanul betolakodók-
kal szemben”, majd azzal zárta 
ünnepi beszédét, hogy mindany-
nyiunk történelmi felelőssége és 
küldetése, hogy Magyarországot 

úgy tegyük erőssé, hogy min-
den magyar jól érezze magát 
e hazában.

A megemlékezésen közre-
működött Szarka Gyula Kos-
suth-díjas előadóművész. Az 
ünnepség zárásaként Corvin 
köziek címmel mutatott be 
táncjátékot a Sopron és a Zala 
Táncegyüttes, amely drámaisá-
gában is gyönyörű volt. A tán-
cosok húsz percbe sűrítve ele-
venítették fel – a Corvin köziek 
történetén keresztül – a forra-
dalom és szabadságharc fel-
emelő pillanatait és eltiprását. 
A darab koreográfiáját Varga 
János készítette.

Az 56-os emlékművet megkoszorúzta dr. Fodor Tamás polgármester, Firtl Mátyás 
országgyűlési képviselő és dr. Simon István alpolgármester is FOTÓK: NÉMETH PÉTER

Firtl Mátyás



www.sopronitema.hu 2017. október 25.6 Zöld Sopron

Készséggel állunk magánszemélyek és vállalkozások rendelkezésére  
a Bank Burgenlandban, Eisenstadtban magyar nyelven. 

• Számlanyitás  •  Hitelezés  •  Megtakarítások  • Biztosítások

Nálunk számít a személyes kapcsolattartás!

Keressen minket bizalommal, segítünk pénzügyei intézésében.

bank-bgld.at/huEisenstadt-i fiók, Neusiedler Strasse 33

MSc. Sass Gergely 
Tel.: 0043 2682 605 3581 
gergely.sass@bank-bgld.at

Lajkó Zsanett
Tel.: 0043 2682 605 3323
zsanett.lajko@bank-bgld.at

Dipl.-Kff. Dominek-Keserű Anett
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Az éjszakai égbolt ősszel is szá-
mos csodát rejt, ezek megismeré-
sére, közös csillagmegfigyelésre 

rendszeresen várják az érdeklő-
dőket Sopronban és a nemzeti 
parkban is.

Rendszeresen tart csillagbemu-
tató napot az érdeklődőknek, 
amatőr csillagászoknak a Stella 
Sopron Egyesület. Legutóbb, az 
őszi megfigyelésen sajnos nem 
volt kegyes hozzájuk az időjárás: 
a felhők eltakarták az égboltot. 
Pedig látnivaló és érdekesség 
ilyenkor is bőven akad.

– A nyári égbolt már elhaladt 
nyugat felé, csúcspont felé köze-
lít az őszi, s keletről már felde-
reng a téli – mondta el a Soproni 
Témának Kiss Gyula, az egye-
sület vezetője. – A keleti égbol-
ton szabad szemmel jól látható 
a Vénusz, távcsővel pedig jól 
kivehető a Szaturnusz karimája. 
Ugyancsak távcsővel számos 
csillagkép és távoli köd figyel-
hető meg. Felsejlik a megfigyelő 
előtt a szomszédos galaxis, az 
Androméda-köd, a Cassiopeia, 

az augusztusi perseidák csillag-
hullást eredményező Perseus 
csillagkép. Az égboltot egy tel-
jes év alatt körbejárja a Föld, így 
a látkép évszakonként változik.

Mint megtudtuk, csillagmeg-
figyelést leginkább a Fertő–Han-
ság Nemzeti Park területén meg-
található madárvártán tartanak 
meg. Ez a rész messze esik a la  -
kott területektől, és ami a leg-
fontosabb, nem érzéklehető 
a fény  szennyezés. Azaz a külső 
hatások – a felhőket leszámítva 
– nem zavarják az észlelést. Egy-
egy ilyen napra akár ötvenen is 
kilátogatnak, s az sem baj, ha 
az érdeklődőknek nincs távcsö-
vük vagy komolyabb eszközük: 
a szervezők biztosítják a szüksé-
ges felszereléseket. Mindemel-
lett időközönként a Várkerületre 
is szerveznek programokat.

DR. ANDRÁSSY PÉTER

A kilátó napi ünnepségen min-
denkinek nagyon tetszett Ács 
Tamásnak, a Soproni Petőfi 
Színház színművészének ver-
ses bemutatása a csíkos kecske-
rágóról Tóth Árpád költeményé-
vel és a páfrányfenyőről Goethe 
alkotásával. A résztvevők közül 
többen érdeklődtek arról, léte-
zik-e olyan könyv, amely a növé-
nyekről szakmai leírást, képet és 
verset is tartalmaz. 

Harminc évvel ezelőtt a Tan -
könyvkiadónál jelent meg Surá-
nyi Dezső: Lyra Florae – A növé-
nyek örök himnusza című vas-
kos kötete, amely 247 hazánkban 
is elterjedt és másutt őshonos, 
nálunk kertészeti fajt (változa-
tot) mutat be. A kötetből három 
növényt mutatunk be. 

Kövirózsa (sempervirum 
hirtum): „alacsony, gyepet 
alkotó növény. Levelei húsosak 
… tőlevélrózsát alkotnak. Vilá-
gossárga virágai augusztusban 
nyílnak. A Pireneusokban, az 
Alpokban és a Balkán félszige-
ten honos. Weöres Sándor verse 
a növényről: „Aki nőtt mély 
szakadékban/ szeme rálát a 
magányra,/ hegyi víz forr kebe-
lében/ ajakán dús mohapárna”. 

Mezei juhar (acer campestre): 
„Európa és Kis-Ázsia a hazája, 
10–15 méter magas fa, levelei 3–5 
karéjúak. A levélnyél tejnedvet 
tartalmaz, ősszel a levél sárgára 
színeződik… Sok acerfaj ismert 
még a mezei juharon kívül, töb-
bek között a korai, a fürtös és 
a tatárjuhar. (...) A juharlevél 

ma az önálló Kanada címernö-
vénye.” Peter Huchel a Juhar-
fák alatt című versében említi 
a fát (Hajnal Gábor fordítása): 
„A nap, mint fehér gida, ugrik/ 
juhar árnyékról foltosan/ zöld 
ágak sűrű rácsa közt, hol/ elnyúl 
aranyba boldogan”.

Hajnalka (ipomaea pur pu
rea): „... az ipomaea nemzetséget 
400 faj alkotja. Többnyire lágy-
szárúak. A bíborhajnalka ame-
rikai eredetű, igen sok színvál-
tozata van. A virág nyílása haj-
nali órákra esik, ezért hajnalka 
a neve. Több gazdasági növény 
is ide tartozik, mint a batáta, az 
édesburgonya.” Tompa Mihály 
Hajnalka című költeményében 
emlékszik meg a virágról. „A kert 
virágainak bájos seregébe/ Hol 
a kék és a fehér liliom nyit szé-
pen/ S a rózsa szomszédja viola, 
tulipán:/ Virult a hajnalka, mint 
egy ifjú leány”. 

A növények  
örök himnusza

Az őszi égbolt 
rejtelmei

Jövő nyáron elindulhat a munka, 2019-ben átadják a létesítményeket

Erdő Háza és lombkorona-tanösvény
BERTHA ÁGNES

Jövőre elkezdődhet a Tanulmányi Erdő-
gazdaság Zrt. két nagy beruházása: lomb-
korona-tanösvény létesül a Károly-magas-
laton, illetve elkészül az Erdő Háza 
Ökoturisztikai Látogatóközpont a Mucknál.

Noha tél közeledtével az erdő 
lassan nyugalomba vonul, a 
Tanulmányi Erdőgazdaság Zrt.-
nél nem áll meg a munka: fini-
séhez érkezett két nagy beruhá-
zás tervezése és a pályázat elké-
szítése. A Soproni Parkerdő két 
legfontosabb és leglátogatot-
tabb helyszíne fejlődik tovább, 
illetve ébred fel Csipkerózsika-
álmából. A Károly-magaslati láto-
gatóközpont újabb létesítmény-
nyel gazdagodik, lombkorona-
tanösvényt építenek a fák közé, 
a Muckon pedig egy teljesen új 
komplexum nyitja meg kapuit 
2019 augusztusában. 

– A két beruházásra egy projekt 
keretében készítettük el a pályá-
zatot a Magyar Természetjáró 
Szövetséggel közösen – tudtuk 

meg Bánáti Lászlótól, a TAEG Zrt. 
parkerdei és kommunikációs 
igazgatójától. – A napokban a 
hiánypótlásokat is lezártuk, 2018 
első félévében történik az elbí-
rálás, majd elindulhat a közbe-
szerzés. Terveink szerint nyáron 
elkezdődhet a kivitelezés, a végső 
határidő pedig 2019. augusztus 
30. lesz mindkét helyszínen.

A Károly-magaslaton az 
országban eddig kevés helyen 
megvalósított különlegességet, 
lombkorona-tanösvényt létesíte-
nek, az önálló cölöplábakon álló 
építmény a fák között halad. – A 
tanösvény mellé a fákra mester-
séges odúkat helyezünk ki, így 
viszonylag közelről szemügyre 
lehet venni a madarak és a kisem-
lősök életét – tette hozzá Bánáti 

László. A létesítmény beléptető 
kapus zárt rendszerként fog 
működni, komoly előírásokkal 
arról is, hogy egyszerre hányan 
mehetnek fel a faszerkezetre. Az 
építmény első szakasza nyolc-
méteres magasságban halad 
majd, és egy alacsonyabb, tölgyes 
erdő lombkoronaszintjébe enged 
bepillantást, majd a második sza-
kasz emelkedik egészen 14 méte-
rig, amely egy magasabb, elegyes 
fenyőállományban ér véget.

A mucki létesítmény három 
nagy egységre tagolódik: felépül 
egy nagy fogadóépület büfével, 
vizesblokkal és egy nagy okta-
tóteremmel, így ez a Kőhalmy 
Vadászati Múzeummal együtt az 
erdei iskola bázisa lesz. Mellette 
vadasparkot is létrehoznak, ahol 
a Magyarországon vadászható 
összes nagy- és néhány apróvad-
fajt is bemutatnak, illetve kialakí-
tanak egy állatsimogatót is.

Mindkét új létesítménnyel 
az a célja a TAEG Zrt.-nek, hogy 
a Soproni Parkerdő élővilágát 
minél hitelesebben, testközel-
ben bemutassa.

A fejlesztések során lombkorona-tanösvényt is kialakítanak a 
Károly-magaslaton FOTÓ: LÁTVÁNYTERV – TAEG ZRT.
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1992
Sporthírek 
Sopronból
Örömteli  teniszhír,  hogy 
Keszei Krisztián és Steiner 
László, mindketten az SVSE 
versenyzői, tagjai lettek az 
ifjúsági válogatott teniszke
retnek. Dunaújvárosban a 
felnőtt shotokan obn a kata 
gyakorlatban 47 induló közül 
Vas Gábor harmadik, Kovács 
Gábor pedig hetedik lett. A 
kumite (küzdelem) verseny
ben 64 induló közül Kovács 
Gábor a negyedik lett, Jakab 
Zoltán pedig bejutott a leg
jobb tizenhat közé. A soproni 
fiúkat Dávid András edző irá
nyította. A tájfutó országos 
csapatbajnokságon Salgóvár 
térségében a SMAFC csapata 
hetedik lett, a szeniorok pedig 
másodikak lettek. A Petőfi
kupán Skerlecz Imola (SMAFC) 
második lett, míg Plájer Lajos 
(SMAFC) negyedik helyezést 
ért el. Vörös István a prágai 
Biliárd Grand Prix versenyen 
a középmezőnyben végzett, 
és ezzel az eredményével fel
került az európai ranglistára.  
(Soproni Hírlap)

1967
Ünnepi ülésszak és 
kiállítás az egyetemen
A soproni Erdészeti és Faipari 
Egyetem a szocialista forrada
lom ötvenedik évfordulójának 
tiszteletére ünnepségsoroza
tot rendez. November 4én az 
Ady Endre Művelődési Házban 
díszünnepség lesz, amelyen 
az ünnepi beszédet dr. Gunda 
Mihály, az egyetem pártszerve
zetének titkára mondja, majd 
dr. Pankotai Gábor rektor jutal
makat és kitüntetéseket nyújt 
át. Ugyanaznap délután 3 óra
kor tudományos ülésszakot 
rendez az egyetem a Bors László 
KISZházban. Dr. Pintér Ferenc 
tanszékvezető egyetemi docens 
Marxista filozófia és jelenkori 
természettudomány címmel 
tart előadást. Dr. Magyar János 
egyetemi tanár A szovjethata
lom és az erdőgazdálkodás cím
mel, Hiller István tudományos 
főmunkatárs pedig a magyar–
szovjet erdészeti tudományos 
kapcsolatok fejlődéséről érte
kezik. November 5én a szovjet–
magyar erdészeti tudományos 
kapcsolatok fejlődését bemu
tató kiállítást nyitja meg dr. 

Pántos György tanszékvezető 
egyetemi tanár az egyetem köz
ponti könyvtárának olvasóter
mében. (Kisalföld)

Törhetetlen 
fényképezőgép
Az angliai Birmingham legma
gasabb épületének tetejéről a 
mélységbe ejtette FED fényképe
zőgépét egy szórakozott szovjet 
turista. Nagy volt a csodálkozás, 
amikor kiderült, hogy a mélybe 
zuhant FEDnek semmi baja nem 
történt. Az ütődéstől csupán a 
filmtovábbító rész rongálódott 
meg, a gép valamennyi mecha
nizmusa és optikai berendezése 
sértetlen maradt. (Kisalföld)   

1917

(hirdetés a Soproni Naplóban)

Összeállította: 
Pluzsik Tamás

Válogatás a korabeli 
soproni sajtóból

The Blues Brothers – A ma -
gyar változat címmel fer-
geteges show-t mutat be 
Feke Pál és Serbán Attila 
tavasszal a Soproni Petőfi 
Színházban. A nagyszabá-
sú és egyedülálló előadás 
előkészületei már meg-
kezdődtek, a két népsze-
rű színész–énekes repü-
lős és motoros jeleneteket 
forgatott az előadáshoz. 
Feke Pál elmondta: a világ-
hírű film alapján álmodtak 
színpadra egy olyan két-
részes show-t, amelyben 
elhangzanak az alkotás-
ból ismert dalok, ezeket 
Miklós Tibor fordításai-
nak köszönhetően magya-
rul éneklik. Az elő  adásban 
közreműködnek a Sopron 
Balett táncosai, a szakma 
kiemelkedő zenészei, vo-
kalistái. A látványtervező 
Madarász János „Madár”, 
a koreográfus Túri Lajos, 
a jelmeztervező Szélyes 
Andrea. A produkció ren-
dezője, művészeti vezető-
je Feke Pál és Serbán Attila. 
A szerzők szándéka sze-
rint humoros, néha ko-
mikus, lendületes, igazi, 
az egész színházat meg-
mozgató show-t szeretné-
nek a kö  zönségnek adni. 
Ezért már most meg-
kezdték az előkészülete-
ket. Forgattak repülőgé-
pes, motoros jeleneteket 
Sopronban és környékén, 
valamint a Veszprém me-
gyei Dákán.

A magyar 
Blues 
Brothers

A huszonöt éve elhunyt karnagyra, Palotai Györgyre emlékeznek

Újra Mozart Requiemje
MUNKATÁRSUNKTÓL

– A Requiem-koncerteket azzal a céllal indítot-
tuk útjukra, hogy időről időre tisztelegjünk azok 
emléke előtt, akik a sok energiát felemésztő 
zeneművészetért éveken keresztül áldoza-
tosan fáradoztak itt, Sopronban – mondta 
Palotai Gábor, a koncertek megálmodója.

November 1-jén, szerdán 19 óra-
kor újra felcsendül Sopronban 
Mozart híres műve, a Requiem. 
A koncertnek ezúttal a Liszt-köz-
pont ad helyet. Ezzel a rendez-
vénnyel egy régi, nemes hagyo-
mányt folytatnak a szervezők, 
ugyanis először 1992. novem-
ber 1-jén, Palotai György kar-
nagy emlékére szervezték meg 

a Szent Mihály-templomban. 
Az első koncertet a Liszt Ferenc 
Pedagógus Énekkar közreműkö-
désével adták elő. Igaz, az évek 
során többször voltak válto-
zások a kórusban, de az biztos 
pont volt, hogy a halottak nap-
jához, a mindenszentekhez kap-
csolódóan mindig megtartották 
az eseményt, és mindig felcsen-
dült egy requiem kompozíció.

– A Requiem-koncerteket 
azzal a céllal indítottuk útjukra, 
hogy időről időre tiszteleg-
jünk azok emléke előtt, akik 
a sok energiát felemésztő, a 
város hagyományaihoz illesz-
kedő minőségű zenei kultúrá-
ért áldozatosan fáradoztak itt, 
Sopronban – mondta el Palotai 
Gábor, a Fidelissima Vegyeskar 
alapítója és a Requiem-kon cer-
tek megálmodója. – Ezek egyike 

volt édesapám, Palotai György 
is. A Requiem bemutatójának és 
édesapám halálának is idén van 
a huszonötödik évfordulója. Az, 
hogy ilyen közreműködőkkel 
eleveníthetjük fel ezt a hagyo-
mányt, jelzi, hogy fáradozásuk 
nem volt hiábavaló.

A hangversenyen a Soproni 
Liszt Ferenc Szimfonikus Zene-
kar, a Liszt Ferenc Pedagógus 
Énekkar, a Fidelissima Vegyeskar 
és a Sonitus Scarbantiae Női Kar 
tagjai mellett fellép a budapesti 

Oriolus Kórus és közreműköd-
nek a Magyar Állami Operaház 
szólistái is. Először vezényli 

a soproni szimfonikusokat 
Oberfrank Péter, a Magyar 
Állami Operaház karmestere.

A Fidelissima koncertje
Nagy feladatra készül a soproni 
Fidelissima Vegyeskar: Händel 
nagyívű, erőt és derűt sugárzó 
művét mutatják be október 
28-án, pénteken 18 órai kezdet-
tel az evangélikus templomban. 
A koncert egyben a reformáció 
500. évfordulójának záróak-
kordja lesz.

A Fidelissima Vegyeskar a 
Munich International Choral 

Society (Müncheni Nemzet-
közi Kórusegylet) kamarakóru-
sával és a Soproni Liszt Ferenc 
Szimfonikus Zenekarral lép 
fel. Az este szólistái napjaink 
ismert és elismert barokk éne-
kesei lesznek: Károly Edit (szop-
rán), Puskás Eszter (alt), Kál-
mán László (tenor), Najbauer 
Lóránt (basszus). Vezényel: 
Szilágyi Miklós.

A Fidelissima Vegyeskar ven-
dégszereplésével október 22-én 
Kemptenben is felcsendült a 
darab egy rövidebb változata.

A Messiás bemutatása átütő 
sikert hozott a szerzőnek, és ez 
a népszerűség napjainkig sem 
veszített fényéből – a Halleluja 
tételt Angliában azóta is hagyo-
mányosan felállva hallgatja 
a közönség.

Micsoda élmény, ahogy a kép-
zelet életre kelti az olvasmány-
élményünk ismerős helyszí-
neit! Bolodár Zoltán vetítettké-
pes RETRO-Sopron előadásában 

október 25-én 18 órakor soproni 
vélt vagy valós irodalmi helyszí-
nek nyomába ered. 

A Soproni Múzeum mun-
katársai hónapok óta lelke-

sen olvasnak és jegyzetelnek. 
Rakovszky Zsuzsa, Kun Árpád, 
Tatay Sándor soproni írók regé-
nyeit olvassák újra, gyűjtik ki 
a helyszíneket, jegyzetelik az 

izgalmas helytörténeti utaláso-
kat. Ezeket veszi sorra következő 
előadásán Bolodár Zoltán, aki 
most is zenével és fényképekkel 
illusztrálja a múltat. Az ingye-

nes előadást a Fabricius-ház 2. 
emeleti nagytermében lehet 
meghallgatni, a program része 
a múzeumok őszi fesztiválja 
soproni eseménysorozatának. 

A soproni szépirodalom nyomában

KARNAGY 
Palotai György zenei pályáját Budapesten, a Budavári Nagy-
boldogasszony plébánia orgonistájaként kezdte. Itt kötött 
életre szóló barátságot Bárdos Lajos zenetudóssal. 1961-
ben költözött a család Sopronba, ahol hamar bekapcsoló-
dott az énekkari mozgalomba. Így lett rövidesen a város ve-
zető vokális együttesének, a Liszt Ferenc Pedagógus Ének-
karnak a karnagya. Ezt a tisztséget 1971–1981. között töltötte 
be, egyúttal elismertségre és tiszteletre tett szert a város ze-
nei életében.

A Fidelissima Vegyeskar is fellép az emlékkoncerten. FOTÓ: MIKE ARNOLD

Palotai György

Rotary-séta
Nagy érdeklődés mellett tar-
tották meg nemzeti ünnepünk 
alkalmából október 23-án az 
évtizedes hagyományok-
kal rendelkező Rotary-sétát, 
amelynek vezetője dr. Kárpáti 
György háziorvos, a soproni 
klub elnöke volt. 

A séta résztvevői megkoszo-
rúzták az 1956-os emlékművet 
a Széchenyi téren, majd meg-
tekintették a Liszt-központ 

Munkácsy-termében Soproni 
Somlai Attila A hűség kapui 
című kiállítását. A Rotary-sétát 
ezúttal a megszokottól eltérően 
egy speciális útvonalon folytat-
ták, amely a föld alá vezetett. 
Sopron történelmi pincéiből 
mutattak be egypárat a részt-
vevőknek, így jártak például 
zárásként a Petőfi tér alatti pin-
cében is. A séta bevételét jóté-
kony célra fordítják a szervezők.

Brennbergbánya történe-
tét, a bányászat fejlődé-
sét és végnapjait mutatta 
be Hofer Rezső okleveles 
bányamérnök egy gazda-
gon illusztrált, vetítettké-
pes előadás keretében a 
település kultúrházában 
az elmúlt héten. A geoló-
giai adatoktól kezdve egé-
szen a fejtésig kitért min-
den olyan részletre, amely 
a helyi szénbányászat ér-
dekességeit szemléltette.
Az előadás kezdetén Táp 
Lászlóné, a településré-
szi önkormányzat elnöke 
köszöntötte a megjelen-
teket. Bemutatta az egy-
kori bányász emlékkönyv 
most elkészült másolatát, 
amely ezentúl bárki számá-
ra elérhető lesz. Az eredeti 
példányt a Soproni Levél-
tárban őrzik.

A bányászat 
érdekességei

FOTÓ: NÉMETH PÉTER
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Az SVSE az utolsó helyről várja a következő fordulót

Vereség az MTK-tól

PÁDER VILMOS

A nagy múltú, patinás együttes, az 
MTK Budapest volt a soros ellen-
fele az SVSE csapatának hazai 

pályán az NB II-es labdarúgó-bajnokság-
ban. A fővárosi kék–fehérek igazolták jó hírü-
ket, magabiztos, látványos focit játszva köny-
nyedén szerezték meg 4–0-s győzelmüket.

A hazaiak nem találták meg a 
vendégek játékának ellensze-
rét, s már a hetedik percben 
zörgött Heinrich hálója, majd 

a harmincötödik percben egy 
újabb találattal végleg eldőlt a 
mérkőzés. Az SVSE a két tizen-
hatos között próbálkozott, de 

veszélyt nem jelentett a fővá-
rosiak kapujára. A soproniak 
nagyon megilletődötten ját-
szottak, s nagyon tisztelték a 
volt válogatottakkal felvonuló 
kék–fehéreket.

A tabellán a szakadék egyre 
nagyobb, jelenleg az utolsó 
helyről várja az SVSE a követ-
kező fordulót. (Az elmúlt öt 
évben soha nem állt ilyen 
rossz helyen a csapat.) A sor-
solás sem kedvező Sifteréknek, 
a tizenötödik fordulóban a 
volt NB I-es Gyirmót FC-hez 

látogatnak, majd azt követően 
szintén idegenben, Mosonma-
gyaróváron játszanak. Hazai 
pályán legközelebb novem-
ber tizenkettedikén láthat baj-
noki fordulót a soproni szur-
kolótábor, az ellenfél a Győri 
ETO lesz. 

A tények nagyon lesújtóak. A 
számok sok mindent elárulnak, 
tizennégy forduló alatt nyolc 
rúgott és huszonkét kapott 
gól, nyolc vereség, s mindössze 
egy győzelem bizonyítja, hogy 
nagy a baj. 

Sopron Basket: 
két fontos siker
RÁZÓ LÁSZLÓ

Az Euroligában idegenben, 
a bajnokságban pedig hazai 
pályán szerzett fontos győzel-
met a Sopron Basket. Roberto 
Iniguez együttesére ezen a 
héten is két mérkőzés vár, 
szerda este az Euroliga címvé-
dője látogat Sopronba.

A lengyel Palkowice ottho-
nában két ellentétes negyed-
del kezdődött az Euroliga-
csoportmeccs, az elsőben a 
lengyelek, a másodikban a 
Sopron Basket szerzett jóval 
több pontot. A fordulás után 
kiegyenlített küzdelem zajlott, 
a végjátékban aztán a sopro-
niak koncentráltak jobban, és 
három ponttal nyerni tudtak. A 
végeredmény: CCC Palkowice – 
Sopron Basket, 70–73.

Hazai pályán a Cegléd volt a 
soproni hölgyek ellenfele vasár-
nap. A vendégek rutinos játé-
kosa, Nagy-Bujdosó Nóra sérülés 
miatt nem lépett pályára, ennek 
ellenére hiába húzott el ellenfe-
létől a Sopron Basket, kétszer is 

egyenlíteni tudtak a vendégek, 
szünetre azonban már 11-gyel 
vezettek Turnerék (40–29). A 
fordulás után egyre nagyobb 
különbség alakult ki a két csa-
pat között, a vendégek nem bír-
ták a Sopron Basket által diktált 
tempót. A fiatalok jól szálltak 
be a küzdelembe: Salvadores és 
Weninger is hibátlan triplamu-
tatóval zárta a meccset, ame-
lyet végül 33 ponttal nyert meg 
a hazai csapat – járt is a vastaps a 
lányoknak. A végeredmény: Sop-
ron Basket – Ceglédi EKK, 84–51.

– A lengyelországi meccset 
fáradtan kezdtük, de a végén 
szépen koncentráltak a lányok. 
A Cegléd ellen szünetig nagyon 
kemény meccset játszottunk, 
utána tudtunk könnyű kosara-
kat szerezni – mondta Roberto 
Iniguez vezetőedző.

A Sopron Basket szerdán este 
6-tól az Euroliga címvédője, 
az orosz sztárcsapat Dinamo 
Kurszk ellen lép pályára hazai 
pályán, majd szombaton 18 órá-
tól az MTK otthonába látogat-
nak a lányok.

A SFAC hazai pályán fo-
gadta a Kapuvárt, és 
nagy küzdelemben 2–0-
ra győzött. Mindkét gólt 
Honyák szerezte. Az I. fél-
idei megtorpanás után a 
másodikban sikerült az 
újabb hazai győzelem.

Újabb győzelem

A Cegléd elleni meccsen harminc pont feletti 
különbség volt a két csapat között. FOTÓ: NÉMETH PÉTER

RÖVIDEN

Dobogón 
a karetésok

A Shotokan Tigrisek SE 
karatésai Levélen jártak 
a III. LKSE Karate Kupán, 
ahol 21 egyesület 160 
karatésa indult 260 ne-
vezéssel. A versenyen a 
soproni csapat minden 
tagja dobogóra állhatott.
Halász Kornél utánpótlás 
kata kategóriában a 8–9 
évesek között a 3. helyen 
végzett. Gergácz Péter a 
14–15 évesek utánpótlás 
kategóriájában katában 
1., kumitében 2. helyen 
végzett. A haladók kö-
zött Gáncs Adrienn a 
14–15 évesek között és 
a következő korosztály-
ban is a 2. helyen vég-
zett. Gáncs Dávid a 12–
13 éves korosztályban 
katában 1. helyen, míg 
a 14–15 évesek között 
3. helyen végzett. Gáncs 
Krisztián a 40+-os hala-
dó kata kategóriában a 
3. helyen végzett. 
A verseny jó felkészülési 
lehetőség volt a jövő heti 
Európa-kupára.

›

Tizennégy fordulóban nyolc vereség és egy győzelem az SVSE mérlege. Folytatás idegenben október 29-én 
a volt NB I-es Gyirmót csapata ellen. FOTÓ: NÉMETH PÉTER
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LELÁTÓ

Labdarúgás
Október 25. 14.30, 
tóparti sporttelep,
Városi alapfokú 
általános 
iskolai kispályás 
labdarúgó-bajnokság

Október 25. 18 óra 
Halász Miklós 
Sporttelep
Városi kispályás 
labdarúgó-bajnokság

Október 28. 14 óra, 
Anger réti sporttelep
SFAC–Gönyű

Kosárlabda
Október 25. 
18 óra, 
Novomatic-aréna
Sopron Basket – 
Dynamo Kursk

Birkózás
Október 28. 
10 óra, 
Növényi 
Sportakadémia
Grappling bajnokság

› A sérülések ellenére is szépen helytálltak a soproni fiatalok

Ezüstös tornászlányok
MUNKATÁRSUNKTÓL

A Magyar Torna Szövetség a serdülő 2. kor-
osztály számára egyéni és csapat orszá-
gos bajnokságot rendezett. A Soproni 
Torna Club tornászai a csapatvetélke-
dőn remek versenyzéssel a dobogó 
második fokára állhattak fel. 

Kőhidiné Fleck Szilvia, a Soproni 
Torna Club szakosztályvezetője 
elmondta: nem egy elveszített 
első helyről, sokkal inkább egy 
megnyert másodikról van szó, 
hiszen a felkészülés során több 
sérülés is hátráltatta a torná-
szok munkáját.

– A csapat egyik meghatá-
rozó tagja szeptember elején 
lábtörést szenvedett. Ezzel a 
sérüléssel számára befejező-
dött az őszi versenyszezon – 
mondta el a szakosztályvezető. 
– A „beugró” lány nem egészen 
két héttel a verseny előtt szin-
tén megsérült, így egy újabb 

tornásznak 
kellett rövid 
idő alatt fel-
készülnie. Az 
e m l í -

tett okok miatt mindenkire 
nehezebb feladat hárult, de a 
lányok erős akarattal, kitartó 

munkával behoz-
ták a hátrányt. 

Sokat dolgoztak, 
sokszor tűntek 
nagyon fáradt-

nak, de 

sikerült átlendülniük a ne–
hézségeken.

Az ezüstérmes csapat az 
Anderson Lucia, Godawszky 
Stella, Maráczi Hanga, Nagy 
Diána, Pölz Tímea, Sugár Krisz-
tina összeállításban érte el a 
kiváló eredményt. A soproni 
tornászlányok az országos 
egyéni összetett versenyen is 
eredményesek voltak, hiszen 
Godawszky Stella a második, 
Nagy Diána a hatodik helyen 
végzett. A szerenkénti döntők-
ben Godawszky Stella kiválóan 
teljesített: korláton és geren-
dán aranyérmes lett, ugrásban 
pedig ezüstérmet ért el. Szintén 
ugrásban Nagy Diána bronzér-
mes lett, Maráczi Hanga pedig 
a 4. helyen végzett.

– Nagyon büszkék vagyunk 
tornászainkra, mert a lányok 
hatalmas szívvel és példásan, 
egymást segítve versenyez-
tek végig – zárta Kőhidiné 
Fleck Szilvia.

Az ezüstérmes csapat tagjai: 
1. sor (b-j): Godawszky Stella, Sugár Krisztina, Pölz Tímea; 
2. sor (b-j): Maráczi Hanga, Nagy Diána; 3. sor: Anderson Lucia

Sikeresen zárult a Soproni Tankerületi Központ 
tizedik, jubileumi focitornája a Gárdonyi Géza 
Általános Iskola sportcsarnokában. A sportese-
ményen a tankerület fenntartásában lévő álta-
lános iskolák és gimnáziumok, megyén kívüli 
iskolák, valamint a soproni önkormányzat csa-
patai szerepeltek.

A tornát a Fáy csapata nyerte, második az Eöt-
vös, harmadik az önkormányzat, negyedik a 

Vasvilla, ötödik a Handler, hatodik a Szombat-
hely, hetedik a Soproni Tankerület lett.

A gólkirály Németh Norbert (Fáy) lett 9 góllal, 
a legjobb kapus Orbán Bence (önkormányzat). 
Legjobb játékosnak járó díjat nem osztottak, de 
ha lett volna, dr. Kovács Gábor, az önkormány-
zat játékosa érdemelte volna, aki az egész torna 
alatt gyors, higany mozgásával őrületbe kergette 
ellenfeleit.

A Fáy megvédte címét

A Győr ellen meg-
szerezte első győ-
zelmét az Extrali-
gában a Turris SE. 

Az első félévből még két mérkő-
zés van hátra a Turris játékosai-
nak. A soproni együttes az eddigi 
találkozókon egyszer győzött, 
emellett egy döntetlen és két 
vereség áll a csapat neve mellett. 
A soproniak játékosa, Kramarics 
Gergő szerint nagy előrelépés 
volt az egész csapat számára, 
hogy ebben az osztályban kap-
tak lehetőséget a szereplésre. 

– Eddigi teljesítményük alap-
ján úgy gondolom, hogy meg-
mutattuk: van keresnivalónk a 
legfelsőbb osztályban – mondta 
a játékos. – Az egyik vereséget a 
BVSC ellen szenvedtük el, azon-
ban ők ennek a ligának évek óta 
oszlopos tagjai. A DVTK ellen 
izgalmas mérkőzésen csak egy 
hajszálnyi hiányzott a bravú-
ros győzelemhez, de a játé-
kunk már előremutató volt, és 
éreztük, hogy fel tudjuk venni 
a versenyt akár a legjobbakkal 
is. A Szécsény ellen idegenben 
döntetlent játszottunk, a leg-
utóbbi meccsen pedig a munka 

meghozta a gyümölcsét, és sike-
rült legyőznünk a Győr csapa-
tát. Ez a siker kulcsfontosságú 
volt a bennmaradásért vívott 
küzdelemben. 

Kramarics Gergő hozzátette: 
újonc csapat a Turris ebben az 
osztályban, a mezőny nagyon 
erős, azonban képesek bravú-
rokra. Két mérkőzés van még 
hátra ebben a félévben: no vem-
ber 25-én Komlóra utazik a sop-
roni együttes, majd másnap 
Pécsett játszik. Pozitívan, kitar-
tóan és lelkesen készülnek, a cél-
juk, hogy legalább 3 pontot hoz-
zanak el a déli utazásról.

A Kecskemét elleni idegen-
beli bravúr után nem sikerült 
hazai pályán megszereznie 
az első győzelmet a Soproni 
KC csapatának. Váradi Kornél 
együttese két magas embere 
hiányában a Kaposvártól szen-
vedett vereséget.

Tóth Gergely kecskeméti kéz-
törése után tudható volt, hogy 
jó darabig nem számíthat rá a 
szakmai stáb. Ugyanakkor a csa-
pat legponterősebb játékosa, a 
szlovén Eb-győztes Sasa Zagorac 
vírusos betegség miatt szintén 
nem tudta vállalni a játékot, 
így a center Watkins gyakorla-
tilag egyedül maradt a magas 
posztokon. Mindezek ellenére 
az első etapot a Sopron zárta 
jobban, Watkins és Duvnjak is 

ponterősen játszott. A somo-
gyiak a második negyedtől kezd-
tek ellépni, Takács kosarai még 
egál közelébe hozták az SKC-t, de 
szünetre 5 pont volt a vendég-
előny (37–42). A fordulás után 
az extra napot kifogó kaposvári 
Evans újabb két hármast szer-
zett, hazai oldalon pedig alig 
estek pontok. 22 ponttal is veze-
tett a vendégcsapat, azonban az 
utolsó negyedben fantasztikus 
hajrába kezdett az SKC. Ryan 
Watkins a palánk alatt ziccer-
ből, hárompontosból, büntető-
ből és zsákolásból is eredményes 
volt. Mészáros fontos hármast 
dobott, és Duvnjak is a legjobb-
kor szerzett pontokat. Mínusz 
huszonkettőről két pontra fel-
jött a hazai csapat. A Kaposvár 

rutinos játékosai azonban nem 
engedték ki kezükből a győzel-
met, és végül 5 egységgel nyer-
tek. A végeredmény: Soproni KC 
– Kaposvár KK, 74–79.

– A harmadik negyedben 
nagyon elhúzott a Kaposvár, 
aztán védekezést váltottunk, 
rátaláltak a srácok a helyes rit-
musra, és könnyű kosarakkal 
felzárkóztunk – mondta Váradi 
Kornél vezetőedző. – Sajnos ez túl 
sok energiánkat emésztette fel, a 
végén ők szereztek könnyű kosa-
rakat. Ettől függetlenül büszke 
vagyok a csapatra, hatalmasat 
küzdöttek a fiúk, sajnos a meccset 
már nem sikerült megfordítani.

Az SKC pénteken folytatja baj-
noki szereplését, a csapat 18 órá-
tól Szegeden lép parkettre.

Nem sikerült itthon győzni

Előremutató játék



www.sopronitema.hu 2017. október 25.10 Soproni fiatalok
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A hét mottója:

„Inkább maradjak 
szegény, semhogy a 
vagyon kiforgasson 
valómból. Inkább 

maradj te is 
szegény, aki jó 

szívvel ad egy darab 
kenyeret a nálánál 
is szegényebbnek, 

semhogy dúskálván 
a földi javakban, szív 
nélkül, tüntetőleg, 

az egész világ szeme 
láttára dobj kalácsot 

az éhezőnek.”

Benedek Elek 
magyar író–újságíró” 

AJÁNLÓ

Könyvajánló
Benedek Elek:  
Kismama könyve

Benedek Eleket min-
denki meséi kapcsán, 
a „nagy mesemondó-
ként” ismeri. Arról keve-
sebb szó esik, hogy az 
író–újságíró más mű-
fajokban is maradan-
dót alkotott. 1895-ben 
megjelent elbeszélé-
sei személyességük-
kel és kedélyességük-
kel válhatnak mindenki 
számára kedvelt olvas-
mánnyá. Az író saját 
családjának, gyermeke-
inek kedves életesemé-
nyeit rögzítette, olvas-
hatunk Marci, Szipity úr,  
Jancsi, a „csúnya lány”, 
Aranyvirág vagy Lexi úr 
könnyes–mosolygós 
történeteiről.

›

100 évvel ezelőtt, 1917. ok-
tóber 14-én született Sza-
konyban Major László cím-
zetes főiskolai docens, 
a ha  zai felsőfokú óvókép-
zés tantervének kidolgo-
zója. Sopronban hunyt el 
2005. július 25-én. Forrás: 
Sarkady Sándor: Major Lász-
ló (1917–2005), Soproni Fü-
zetek, 2005.

25 évvel ezelőtt, 1992. no-
vember 6-án tartott ün-
nepségen a soproni óvó-
nőképző főiskola felvette 
Benedek Elek nevét. For-
rás: Sarkady Sándor: Bene-
dek Elek soproni kapcsola-
tai, Soproni Szemle 47. év-
folyam. 2. szám.

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

Ez történt 
Sopronban

Hat éve dobogón  
a soproni diákok
A Magyar Ergonómiai Társaság 
(MET) idén hatodik alkalommal 
hirdette meg az E2O – Ergonó-
miai Tervpályázatát a felsőokta-
tásban tanuló hallgatók számára. 

A Soproni Egyetem hallgatói a 
pályázaton ismét az élmezőny-
ben szerepeltek – ezúttal három 
harmadéves iparitermék- és 
formatervező-hallgató munká-
ját jutalmazta a szakmai zsűri. 
Szabó Bence (Simonyi-kar, pálya-
munka: Drixie – többfunkciós, 
lakáskiegészítő termék) és Timár 
István (Simonyi-kar, pálya-
munka: Unlimited Cekker) meg-
osztva nyerték el a második díjat. 

A zsűri Vass Martina (Simonyi-
kar, pályamunka: helytakarékos 
gyermek várósarok) munkáját 
harmadik díjjal jutalmazta. A 
helyezést el nem ért, de a pályá-
zaton indult soproni diákok sem 
távoztak üres kézzel, a támo-
gatók további felajánlásának 
köszönhetően ők is gazdagod-
hattak egy-egy szakkönyvvel.

A díjakat és a nyereménye-
ket dr. Alpár Tibor, a Simonyi 
Károly Kar dékánja, az okle-
veleket a MET képviseletében 
Mischinger Gábor és Horváth 
Péter György adta át a hallga-
tóknak Sopronban.

Több kategóriában is diadalmaskodtak a 
Roth Gyula Erdészeti, Faipari, Kertészeti 
Környezetvédelmi Szakgimnázium, Szak-
középiskola és Kollégium diákja a Piliscsabán 
megrendezett dr. Szepesi László Erdészeti 
Gépész Országos Emlékversenyen. A fiata-
lok – egyedüli magyar csapatként – kvalifi-
kálták magukat az Ifjúsági Erdész Európa-
bajnokságra.
Az idei tanévben 18. alkalommal megren-
dezett országos szakmai tanulmányi verse-
nyen írásbeli, szóbeli és gyakorlati felada-
tokban mérték össze tudásukat az erdészeti 

szakképzésben résztvevő iskolák diákjai. 
A verseny első három helyén egyéniben kizá-
rólag soproni tanulók végeztek: Kósi Richárd 
első, Piller Rajmund második, Papp Armand 
harmadik lett a megmérettetésen. A csapa-
tok összesítésében is a soproni diákok dia-
dalmaskodtak, egy első és egy harmadik he-
lyezéssel tértek haza. A versenyszabályok 
értelmében az élen végzett csapat tagjai – 
Papp Armand, Kósi Richárd és Tuboly Mátyás 
– képviselhetik Magyarországot a 2018 má-
jusában, Sopronban megrendezendő Ifjúsá-
gi Erdész Európa-bajnokságon.

Egyedülálló rothos erdészsikerek

A Nagycsaládosok Országos 
Egyesületének Soproni Tag-
egyesülete „Felvilágosítás más-
ként” címmel 10–13 éves gyer-
mekeknek prevenciós foglalko-
zást rendezett. A programban 
közreműködő Életünk a csa-
lád! nonprofit, közhasznú szer-
vezet munkatársai foglalkoztak 
a lányokkal és fiúkkal. 

A lányokat a szakemberek 
igyekeztek bevezetni a nőiség, 
a serdülőkor testi, lelki változá-
sainak kérdéseibe. A fiúk pedig 

egy interaktív foglalkozás során 
kaptak betekintést saját testük 
működésébe: a dramatikus ele-
mekkel átszőtt foglalkozás során 
élményszerűen, beszélgetéssel, 
versennyel és szerepjátékokkal, 
valamint vetítéssel vették végig 
a férfilét fontos kérdéseit.

A projekt novemberben foly-
tatódik, akkor a barátságról, sze-
relemről, párkapcsolatról lesz 
szó, ott a 13–15 éves korosztállyal 
foglalkoznak a szakemberek.

Nőiesség, férfiasság

A hallgatók és a résztvevő cégek is sikeresnek értékelték a szakmai napot

A bútortervezés kihívásai
PLUZSIK TAMÁS

Negyedik alkalommal 
rendezett bútoripari 
szakmai napot a Sop-
roni Egyetem Faalapú 
Termékek és Tech-
nológiák Intézeté-
nek Terméktervezési 
és Minőségbiztosítási 
tanszéke az elmúlt 
hét csütörtökén.

– Ahogyan az elmúlt években, 
idén is feltűnően nagy érdek-
lődés kísérte ezt a változa-
tos programot kínáló szakmai 
napot, melynek keretében a 
hallgatók meghívott iparválla-
tok szakembereinek előadásain 
keresztül megismerkedhettek 
a bútortervezés és a bútorgyár-
tás kihívásaival, a bútoripari 
szerelvényekkel, anyagokkal 
és szerszámgépekkel – tudtuk 
meg dr. Dénes Levente egye-
temi docenstől, a termék- és 

formatervezés szakfelelősétől, 
a szakmai nap egyik főszerve-
zőjétől. – Úgy gondolom, hogy 
ez nemcsak a hallgatóknak hasz-
nos, hanem a szakmai napon 

résztvevő cégeknek is, akiknek 
így módjukban áll találkozni a 
jövő fiatal szakembereivel.

Az egyetem tanműhelyében 
a hallgatók kipróbálhatták az 

akrillapok célgépekkel történő 
kézi megmunkálását, szakem-
berek közreműködésével gyako-
rolhatták a bútoripari vasalatok 
szerelését. Tóth László, az Ada-

Hungária Bútorgyár szakem-
bere egy rendkívül látványos 
bemutató keretében a kárpi-
tozás műveleteivel ismertette 
meg a résztvevőket.

A Zsugori című zenés 
komédiát már októ-
ber közepétől lát-
hatják a diákbérlete-
sek a Petőfi Színház-
ban. A felnőtteknek 
a premier novem-
ber 4-én lesz. 

A Zsugori című zenés komédiá-
ban új életre kel Molière darabja, 
A fösvény. A szerző, Simai Kris-
tóf a saját korába és szülővá-
rosába, Komáromba helyezi 
át az eredeti történetet, amely 
a Rá kóczi-sza badság harcot 

követő időkben játszódik. Ez a 
körülmény a zsugoriságnak, a 
kincsek rejtegetésének külön-
leges feltételeket szab.

A Komáromi Jókai Színház 
és a Soproni Petőfi Színház 
együttműködésében létrejövő 
produkció úgy igyekszik meg-
szólaltatni ezt a sajátos művet, 
hogy a több száz éves szöveg íze, 
zamata érvényesüljön, ugyan-
akkor a nézők elé egy nagyon is 
mai olvasata táruljon. Közösségi 
előadás közösségépítő szándék-
kal. Közösségi, hiszen a vásári 
komédia hagyományának a fel-
elevenítése egy „truppot” felté-
telez. Közösségépítő, hiszen a 

két színház vezetője egyaránt 
azon szándékának adott hangot, 
hogy nemcsak az intézmény 
bérletrendszerében játszatná, 
hanem vidékre is elvinnék.

Az előadás címszereplője a 
Jászai-díjas Fabó Tibor, mel-
lette Mokos Attila, Holocsy 
Krisztina, Tóth Károly, Bako-
nyi Alexa, Béhr Márton, Jókai 
Ági, Skronka Tibor, Olasz István, 
Majorfalvi Bálint, Culka Ottó és 
Bernáth Tamás lép színpadra. A 
jelmeztervező Ledenják And-
rea, a díszlettervező Székely 
László Kossuth- és Jászai-díjas 
művész. A mozgás Dávid Péter 
nevéhez fűződik.

Tóth László, az Ada-Hungária Bútorgyár szakembere a kárpitozás műveleteit szemléltette FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS

Zsugori találkozik 
a diáksággal
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A Soproni Témában keresztrejtvény is várja a játszani vágyókat. A megfejtéseket november 1-ig várjuk a Sop-
roni Téma, 9401 Sopron Pf. 241. vagy a szerkesztoseg@sopronitema.hu e-mail címre. A helyes megfejtők kö-
zött a Rubicon Széchenyi Istvánról szóló különszámát sorsoljuk ki, amely átvehető a Pro Kultúra Jegyirodá-
jában (Sopron, Liszt Ferenc u. 1).

Október 11-i rejtvényünk megfejtése: „a Magyar Művelődés Házát”. Szerencsés megfejtőnk: Moravecz Imre, 
Sopron, Határőr u. 15. Mai rejtvényünk megfejtése Halász Judit október 28-i koncertjének címe.

Keresztrejtvény
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LEGALÁBB 
INFARKTUS UTÁN NE!

Megdöbbentő, de amilyen jó 
egy klasszikus szívinfarktus 
esetén (ha rögvest riasztjuk a 
mentőszolgálatot!) a kórhá-
zi kezelés végéig az életben 
maradási esélyünk, sokszor 
annyira elszúrjuk ezt a biz-
tató kezdést az első hónap 
és pláne az első év végére. 
Ennek (egyik) biztos oka a 
kulcsteendők ismeretének 
hiánya. Nem véletlen, hogy 
a mendemondák alapján, il-
letve nem egyszer a tévesz-
mék vezérelte gyógyszer-
elhagyások (és pont azok 

maradnak ki, amik a legfon-
tosabbak) miatt rettentő so-
kan halnak meg... teljesen fe-
leslegesen. Most a Magyar 
Kardiológusok Társasága egy 
gyógyszercég támogatásával 
indít programot, hogy tény-
leg hosszú távon is túlélje (ha 
már a megelőzésről lecsú-
szott) szívinfarktusát. Félre a 
mendemondákkal! Érthető 
információk szakemberektől.
Nagyszerű lépés a zárójelen-
tés mellé kapott túlélő infor-
mációs csomag. 
Dr. Tschürtz Nándor

GYÓGYSZERTÁRAK 
ÜGYELETI NYITVA TARTÁSA

OKTÓBER 25–31.

Október 25., 
szerda

Sepia gyógyszertár 
Ipar krt. 30., Tesco

99/702–012

Október 26., 
csütörtök

Szebellédy gyógyszertár 
Deák tér 35.

99/505–469

Október 27.,  
péntek

Than Károly gyógyszertár 
Újteleki u. 54.

99/510–787

Október 28., 
szombat

PatikaPlus gyógyszertár 
Határdomb u. 2., Alphapark

99/505–220

Október 29., 
vasárnap

PatikaPlus gyógyszertár 
Selmeci u. 15–17., Interspar

99/505–472

Október 30., 
hétfő

Arany Kígyó gyógyszertár 
Magyar u. 6.

99/311–732

Október 31., 
kedd

BENU Állomás gyógyszertár 
Mátyás király u. 23.

99/312–437

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

›

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

Szerkesszük közösen a Soproni Témát! 
szerkesztoseg@sopronitema.hu

Szalay Árpádné 1947 júniusában kapta kézhez tanítói oklevelét 

„Körülvesz a szeretet”
PLUZSIK TAMÁS

A hetven év még 
életkorként sem 
nevezhető kevés-
nek. A Sopron-
ban élő, rubindiplo-
más Szalay Árpádné 
Baráth Mária Teré-
zia a tanítói okle-
velét szerezte 
meg éppen het-
ven évvel ezelőtt…

– A szüleim üzletemberek vol-
tak, a családunké volt Jánoshá-
zán a Korona Szálló. Hárman 
voltunk testvérek, mindnyá-
jan továbbtanultunk – meséli 
Szalay Árpádné Baráth Mária 
Terézia. – Édesanyám nagyon 
szerette volna, ha tanítónő 
leszek. Így mondhatom, hogy 
az ő biztatására választottam a 
hivatásom, sőt az is az ő ötlete 
volt, hogy a jó hírű soproni 
orsolyitáknál tanuljak. 

A magyar rádió még a német 
csapatok sztálingrádi sikereiről 
számolt be, a 2. magyar hadse-
reg pedig már elfoglalta állásait 
a Don térségében, amikor Mária 
néni 1942-ben beiratkozott a 
soproni Szent Orsolya-rendi 
Római Katolikus Népiskolai 
Tanítóképző Intézetbe.

– Sopronban ekkor még béke 
volt, de a háború már ott élt a 
mindennapjainkban, hogy 

aztán 1944 decemberében mi 
is megtapasztaljuk a rémsé-
geket – mesélte Mária néni. 
– Sopront súlyos bombatáma-
dás érte, az iskolánk egy része 
hadikórházzá vált, hol volt 

tanítás, hol nem, az interná-
tus ablakai betörtek, az üveg 
helyére papundekli került, és 
mindehhez járult a nagy hideg, 
nekem a lábaim is elfagytak a 
fűtetlen hálóban.

Mária néninek Soror Barta 
Jolanta magyar–történelem sza-
kos tanár volt az osztályfőnöke, 
aki a többi nővérhez hasonlóan 
kiváló, de egyúttal rendkívül szi-
gorú pedagógus volt.

– A városba nem mehettünk 
ki, de még az ablakon sem volt 
szabad kinézni, a szülők is csak 
egy hónapban egyszer jöhettek 
hozzánk látogatóba, mi pedig a 
tanévben először karácsonykor 
mehettünk haza – idézte fel az 
iskolai éveket Szalay Árpádné. 

Mária néni 1947 júniusában 
kapta kézhez tanítói oklevelét, 
ezután először egy évig János-
házán helyettesített. – Fizetsé-
get nem kaptam, ez az egy év 
a nyugdíjamba sem számított 
be. Hamarosan férjhez mentem, 
majd Sopronba költöztünk, és 
megszületett Enikő lányom. Az 
első hivatalos munkahelyem a 
Mátyás király utcai leányiskolá-
ban volt, majd a Deák téri iskolá-
ban helyezkedtem el, majd közel 
három évtized után onnan is 
mentem nyugdíjba. Mária néni-
nek sok-sok tanítványa él ma is 
Sopronban, akik lépten-nyomon 
köszönnek, autóból integetnek 
neki, ahogy mondja: körülveszi 
őt mindenütt a szeretet.

– Itthon is, és az utcán is 
érzem ezt. Sokat vagyok Enikő 
lányoméknál, aki szintén peda-
gógus lett. A tévét pedig csak 
akkor nézem, ha teniszt vagy 
focit közvetít: különösen a Bar-
celona meccseit szeretem.

Szalay Árpádné Baráth Mária Terézia 
FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS
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Novembertől a Liszt Központban! 

Az énekesnő dala a szerelem útvesztőjéről szól

Calidora újrafesti
KÓCZÁN 

BÁLINT

Calidora 
„újrafes-
tette” a 

magyar könnyűze-
nei életet. Pár hónapja 
jelent meg első klipje, 
amelyet hamar meg-
kedvelt az interne-
tező közönség. 

Calidora elbűvölő hangjával 
először 2015-ben találkozha-
tott a kö  zönség Vekonyz In My 
Mind című felvételében. Azóta 
az énekesnő újabb és újabb fül-
bemászó dallamokkal és frap-
páns szövegekkel rukkolt elő. 

Az előadó első magyar nyelvű 
szerzeménye, az Én már nem 
hamar belopta magát a szí-
vekbe, majd 2016 végén az Azt 
mondom, állj! Tankcsapda-fel-
dolgozással lepte meg a közön-
séget, amelyet Lotfi Begivel és 
Sean Darinnel közösen alkotott. 
Dórit legközelebb A Dal 2017 
színpadán láthatta a publikum, 
ahol Glory című dalával szállt 
versenybe. 

Az énekesnő legutóbbi szá -
ma, az Újrafestem a szerelem 
út  vesztőjéről és az új    ra  kez-
dés     ről szól.

– Témájában kicsit olyan, 
mintha az Én már nem folyta-
tása lenne. Arról a folyamat-
ról szól, amikor egy nehéz 
időszak után az ember újra 
megtalálja saját magát, és 
egy erősebb, magabiztosabb 
személy néz vissza rá a tükör-
ből – fejtette ki az előadó.

A dalhoz elkészült Calidora 
legelső klipje, amit Dóri mellett 
legjobb barátja, a rendező Szá-
raz Bence is igyekezett minél 
egyedibbé varázsolni.

– A videó tele van szemé-
lyes utalásokkal, tárgyak-
kal, amik tényleg a sa  ját 
kis univerzumom ból 
valók. A klip megmu-
tatja, hogyan merítek 
erőt a zenéből és a ba -
rátaim szeretetéből. 
Nagyon izgultam, 
hogy jól sikerüljön, 
hiszen a debütáló 
videómra egész 
ed  digi életem-
ben vágytam! 
–  m o n d t a 
Dó  ri az elké-
szült kis film-
ről.

A klip nyár 
óta látható 
a vi  deomeg-
osz tó kon, 
ahol nagy  
siker. 

Idén is megszervezi 
szokásos halloween 
buliját a Wall of Sleep 
zenekar október 
28-án. A helyi csa-
pat életében változá-
sok történtek, jelen-
leg legújabb leme-
zén dolgozik.

Már hagyományosnak mond-
ható a Wall of Sleep koncerttel 
egybekötött halloween partija a 
Hangárban, amelyet idén hatod-
szor rendeznek meg, most októ-
ber 28-án. Az őrületes estére 
minél több kifestett, horrorisz-
tikus maszkba bújt nézőt várnak 

a szervezők. Mivel a zenekarok 
által képviselt műfaji keretek 
az évek folyamán folyamato-
san kiszélesedtek, ezért a ren-
dezvény nevét a korábbi Stoner 
Doom Halloweenről Wall of 
Sleep Halloweenre keresztelték. 

A buliban bemutatkozik 
a há  zigazda mellett a Cactus 
Maximus nevű instrumen-
tális csapat, valamint a nem-
régiben nagylemezes zene-
karrá avanzsált Innistrad nevű 
metalformáció. 

A helyi illetőségű Wall of 
Sleepben fontos tagcsere tör-
tént: Cselényi Csaba énekes 
ugyanis tavaly novemberben 
távozott, helyére idén január-
ban Bátky „BZ” Zoltán lépett. 

Az új frontember nem isme-
retlen a hazai zenei palettán, 
az eMeRTon-díjas After Crying 
tagja, valamint a progresszív 
metal At Night I Fly alapítója. 
Korábbi zenekarai között meg-
található a nemzetközi elis-
merést szerzett Stonehenge, 
a Fonogram-díjas Wendigo, a 
neves zenészekből összeálló 
H.A.R.D., valamint a magyar 
Queen Emlékzenekar.

A Wall of Sleep életében egy 
új fejezet kezdődött, a zenészek 
gőzerővel dolgoznak új leme-
zükön, amelyről két dal már 
állandó része a koncertreper-
toárnak. A tagok mindenképp 
különleges koncertet ígérnek 
halloweenre. 

Megújult a Wall of Sleep

Titokban mondta ki a boldogító igent Gary 
Oldman Los Angeles-ben, menedzsere há-
zában. A boldog ara Gisele Schmidt író és 
művészeti kurátor. Az eseményről nem ad-
tak ki közleményt, így a házaspár úgy vett 

részt a torontói fesztiválon, hogy senki nem 
tudott az esküvőről. Oldmannek korábban 
négy rövid házassága volt, többek között 
Uma Thurman is hozzáment. A házasságok-
ból összesen három gyermeke született.

Ötödször is megnősült Gary Oldman

Ed Sheeran újabb 
„tökéletes” dallal 
hódít, hiszen a Perfect 
sokak kedvence.

A vörös brit srác kétségtelenül az 
elmúlt néhány év legsikeresebb 
férfi előadója. Divide című, min-
den rekordot megdöntő albuma 
folytatta uralmát: a lemezt több 
mint félmilliárdszor streamelték 
és 10 millió példányt adtak el 
belőle világszerte. Eddig 84 pla-
tina- és 10 aranylemez minősí-
tést tudhat magáénak, hazánk-
ban pedig majdnem ötszörös 
platinalemez.

A Perfect című dal az előadó-
nak és közönségének is első 
számú kedvence lett az elmúlt 
hónapokban. A romantikus, 
modern kori ballada egy újabb 
gyöngyszeme a trubadúr korta-
lan történetmesélésének, amely 
szembemegy azzal az igénnyel, 
hogy a rádiók ne játsszanak 
lassú dalokat.

– Ez az egyik kedvenc dalom, 
és egyben az első szám, amit 
felvettem az albumra. Épp 
egy sorozat (The Bastard 
Exe  cutioner) zenéjén dol-
goztam, de korábban vé -
geztem, és volt még egy 
egész napom a stúdióban. 
Elkezdtem a ko  rábban 
a te  lefonomra feléne-

kelt számokat lejátszani, ekkor 
futottam bele a Perfectbe, amit 
a barátnőmmel közös nyaralá-
som ihletett – mesélte Ed a szám 
születéséről.

A dalt az énekes nem sokkal 
később megmutatta Jay Z-nek, 
aki szerint ez a legjobb szám, 
amit valaha is írt. – Ezután dön-
töttem úgy, hogy ráteszem a le  -
mezre – val-
lotta be 
a zenész. 

Robin Schulz nemrég adta 
ki legújabb lemezét, ame-
lyen olyan szupersláge-
rek találhatók, mint a Shed 
a Light, az Ok vagy az 
I Believe I’m Fire. A mostani a 
német dj–producer stúdió-
albuma, rajta 18 vadonatúj 
dallal. A korong változatos 
hangvilággal és fülbemászó 
sztárkoprodukciókkal ren-
delkezik, amelyek Schulz 
világ körüli turnéján szü-
lettek. A felvételeket a kö-
zönség előtt, a közönség-
gel formálta a legütősebbre 
a dj. A közreműködök sora 
is illusztris, elég csak David 
Guettát vagy James Bluntot 
említeni. Robin Schulz vala-
mennyi nóta esetén egye-
di hangzásra törekedett, 
a számokban a klubos, 
hangszeres és urban pop 
elemeket vegyítette. A le-
mezlovas legutóbb július-
ban látogatott el hazánk-
ba, ahol a friss anyagból 
adott már egy kis ízelítőt 
a Balaton Sound közönsé-
gének, de most már min-
denki számára elérhető az 
Uncovered.

Robin Schulz 
leplezet  lenül

Ed Sheeran 
tökéletes dala


