


9. PÉNTEK 8.00–14.00 LISZT-KÖZPONT

„ÍZELÍTŐ”
TERMELŐI PIAC

11. VASÁRNAP 15.00–18.00 LISZT-KÖZPONT

MÁRTON NAP
VÁSÁR, KÉZMŰVESSÉG, 
ÚJBOR, FINOMSÁGOK!

Gyerekeknek: ügyességi 
feladatok a Zöldlomb 
családdal, Hempergő 
és Bóbita foglalkozás, 
Bodza könyvesbolt 
és papírszínház.
Fellépők: Pendelyes 
Kulturális Egyesület, 
Róka Szabolcs, Bánfalvi 
Óvoda óvodásai

18.00–18.30 Lampionos felvonulás a 
Fő térre, majd vissza a Liszt-központhoz.

13. KEDD 19.00 LISZT-KÖZPONT

A L’ART POUR L’ART 
TÁRSULAT ÚJ ELŐADÁSA
PIROSKA, A FARKAS

14. SZERDA 09.00–10.30 LISZT-KÖZPONT

AMI A TANKÖNYVEKBŐL KIMARADT SOROZAT
STÍLUS? KOMMUNIKÁCIÓ?
RENDHAGYÓ TANÓRA KÖZÉPISKOLÁSOKNAK
Előadó: Gabnainé Mastalír Márta 
okleveles stíluskommunikátor

17. SZOMBAT, 16.00 
BALF, JÓZSEF ATTILA MŰVELŐDÉSI HÁZ

IDŐSEK NAPJA

17. SZOMBAT 15.00–19.00 LISZT-KÖZPONT

INDIA NAP
Hennafestés, 
indiai carrom játék, 
gyerekfoglalkozások, 
indiai mesekuckó, 

bollywoodi fi lmek, egzotikus 
fűszerpiac és indiai teaház.
Juhász Balázs „Álmom India” 
című fotókiállítása
17.00: Gauri Shankar Gupta, 
India magyarországi nagykövete és 
dr. Fodor Tamás, Sopron polgármestere 
megnyitja a kiállítást és a programot.
17.30: „Govinda éneke” - Odisszi indiai 
táncelőadás Túri Virág Réka és a 
Parvati Tánccsoport előadásában.

21. SZERDA 19.00 LISZT-KÖZPONT

SAVARIA SZIMFONIKUS 
ZENEKAR ELŐADÁSA
Filharmónia Bérlet hangversenye

DÁTUM BÉRLET

7. Szerda 14.30 Szivárvány szép 
kapujában

ZELK

7. Szerda 17.00 Szivárvány szép 
kapujában

BENEDEK

9. Péntek 19.00 Egerek és emberek

10. Szombat 19.00 Egerek és emberek

15. Csütörtök 14.30 Szivárvány szép 
kapujában

15. Csütörtök 17.00 Szivárvány szép 
kapujában

LÁZÁR

16. Péntek 19.00 Egerek és emberek JÁVOR

19. 18.00 A nagyidai cigányok 
Liszt-központ

20. Kedd 15.00 A nagyidai cigányok 
Liszt-központ

programajánló
november 7 – november 21. 
www.prokultura.hu  |  www.facebook.com/prokultura
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Pro Kultúra 
Sopron

A Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft. 
2013. január 1-i belépéssel 

BÉRSZÁMFEJTŐ, MUNKAÜGYI 
ÉS GAZDASÁGI ÜGYINTÉZŐ 
munkatársat keres.
FELADATOK
A bérszámfejtési feladatok teljes körű ellátása; a 
bérekhez kapcsolódó adatszolgáltatások, bevallások, 
jelentések, könyvelési feladások elkészítése. 
Kapcsolattartás a hatóságokkal; részvétel a gazdasági 
csoport munkájában (könyvelési részfeladatok, 
analitikus nyilvántartások vezetése).

ELVÁRÁSOK
Minimum középfokú  közgazdasági végzettség. 
Bérszámfejtési területen szerzett gyakorlat, 
nagy tapasztalat; TB és adó jogszabályok 
naprakész ismerete; felhasználói szintű Word és 
Excel ismeret; önálló, pontos munkavégzés

ELŐNY
BABÉR bérszámfejtő program ismerete

A PÁLYÁZATOKAT A PRO KULTÚRA SOPRON NONPROFIT KFT. TITKÁRSÁGÁRA 
(9400., SOPRON, LISZT FERENC U. 1. ) CÍMRE KELL POSTÁN VAGY SZEMÉLYESEN 
BENYÚJTANI. TÁJÉKOZTATÁST AD: GECSE ÉVA GAZDASÁGI VEZETŐ 99/517-521. 



EROTIKUS
ÜZLETEINK SOPRONBAN

1. számú üzlet: Sopron, Fasor u. 10. • Tel.: 06 (70) 368-58-10
a Kossuth Lajos utcából nyíló kicsi utca a patak felé, teljesen az utca végén

2. számú üzlet: Sopron, Höflányi u. 10., az ÁRKÁD soron !

Lánybúcsú - legénybúcsú
esküvő - névnap - szülinap

KEDVEZMÉNYKEDVEZMÉNY

-20%
-20%

NŐI és FÉRFI VÁGY-fokozókra
Ezzel a hirdetéssel 2012. 11. 25-ig

 2012. NOVEMBER 17. SZOMBAT 15.00–19.00   LISZT-KÖZPONT

  Folyamatos programok: hennafestés, indiai carrom játék,  
  gyerekfoglalkozások, indiai mesekuckó,  
  bollywoodi fi lmek, egzotikus fűszerpiac és indiai teaház

  17.00 Megnyitó: Juhász Balázs „Álmom India” c. fotókiállítása  
  17.30 „Govinda éneke” - a Parvati Odisszi Tánccsoport előadása 

India nap
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2012. november 11. 
vasárnap 15.00–18.00
Liszt-központ

15.00–15.30 és 15.45–16.15 
Bóbita foglalkozás 3 év alatti gyerekeknek és szüleiknek 
(maximális létszáma 16 fő)

15.00   A mi ludaink - A Pendelyes Táncegyüttes 
előadása, táncházzal

16.00   Szent Péter Krisztussal a földön járt… 
Róka Szabolcs interaktív meséje

16.30   Maszat-hegy
kézműves foglalkozás 3 év alatti 
gyerekeknek és szüleiknek

17.00   A Bánfalvi Óvoda műsora

18.00   Lampionos felvonulás a Fő térre, 
majd vissza a Liszt Központhoz.

Kézműves-vásár és foglalkozások  Finomságok  Újbor
gyerekprogramok 

Ki a ludas? – játékok a Zöldlomb családdal 
 Hempergő  Bodza könyvesbolt és papírszínház 
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Mártonnap

Kedves 8. osztályos pályaválasztó!
Válaszd a Handler Nándor Szakképző Iskolát!
Handler Nándor Szakképző Iskola, Sopron, Halász u. 9-15. 
tel.: 99/506-495, email: handler@sopron.hu

Már a 9. évfolyamtól indul a szakképzés a szakközépiskolában és a szakiskolában.

Szakközépiskola (4+1 év)
informatikai  szakközépiskola (informatikai rendszergazda)

faipari szakközépiskola (faipari technikus)
Képző-és iparművészeti  szakközépiskola (grafi kus, festő)

Szépészeti szakközépiskola (fodrász, kozmetikus)

Szakiskola (3 év)
asztalos,

festő, mázoló, tapétázó
kőműves és hidegburkoló

ács
női szabó

Tájékoztatás
a szülők és a diákok számára:

Nyitott kapuk napja:  
2012. november 19-20-án 
15 órakor (Sopron, Halász u. 9-15.)

Szakmai nap (bemutató a tanműhelyben): 
2012. november 21.  9-13 óráig 
(Sopron,  Hőközpont u. 2.)

Alkotó Diákok Tárlata: 
2012. november 19-30. 
(Sopron, Halász u. 9-15.)



Tisztelt Partnereink!

A Soproni Téma 2012. december 19-i 
ünnepi számába intézményi, céges 
karácsonyi és újévi üdvözleteket felveszünk.

Megkeresését a hirdetés szövegével 
és a méret megjelölésével az 
info@prokultura.hu címre kérjük elküldeni. 

Telefon: 99/517-501
Méretlehetőségek: 
1/4, 1/8, 1/12 és 1/48 oldal.

Megkeresése alapján a hirdetés árával 
küldjük meg visszaigazolásunkat.

Sopron, Ady Endre út 5. 
Asztalfoglalás: +36-99/518-234, +36-99/518-250 

Nyitva: hétfő–vasárnap: 7:00–22:00-ig

Hétköznapokon ismét

1-et fizet 2-t kap 
akcióval várjuk kedves vendégeinket*

Születésnap ingyen?!* 

* További információkat www.nyugatetterem.hu oldalon vagy 
www.facebook.com/nyugatetterem.sopron oldalon kaphatnak, valamint e-mailben a 
nyugat@nyme.hu címen.

** folyóborok, csapolt sör,alkoholmentes üdítôk.

„Gondolt már arra, hol köszöni 
meg kollégáinak az egész éves 
munkájukat?” Évvégi céges 
rendezvények lebonyolítása 
egyedi igények alapján, akár 
500 főig! Kérjen ajánlatot!

Novembertől újra indul az
„Ízek, érzések, hangulatok” 
gasztronómiai program.

Új hétvégi ajánlatunk: 
3 fogásos étkezés 2 800 Ft/fő,
korlátlan italfogyasztással**

A Soproni Fáy Iskoláért Alapítvány 
a személyi jövedelemadók 1%-os 
felajánlásaiból a 2012. évben 
288.190 Ft támogatásban részesült.

  Köszönjük!

A Soproni Fáy Iskoláért Alapítvány 
Sopron, Teleki Pál u. 26.  |  telefon: (99) 510 092
adószám: 18986927-1-08



2012. november 7.6
Az oldalt összeállította: ÉDER ANDREA  www.sopronitema.hu

Zöld Sopron

november 13. kedd 19.00 
Liszt-központ

A járdatakarítás minden 
ház előtt a ház tulajdonosá-
nak dolga. Legyen szó az utcán 
a járdaszakaszra lehullott levél-
ről, vagy a járda csúszósságá-
nak megszüntetéséről, vagy a 
hó eltakarításáról. Nincs kivétel!

Még meg sem kopaszodtak a 
fák, már nyakunkba kaptuk az 
első havat, meg persze a lehul-
lott levelek és a latyak extra 
csúszós keverékét. Idén megint 
nem takarítjuk a járdákat, vagy 
végre visszaszokunk a korábban 
szüleinknek, nagyszüleinknek 
még természetes rendbe? 

„A járdák tisztán tartása 
20/2008 (VI. 30.) számú önkor-
mányzati rendelet” értelmében 
az ingatlan tulajdonosa köteles 
az úttestig a járda tisztán tartá-
sáról gondoskodni. Ezen kívül 

még több kisebb részletben is 
szabályozza a rendelet, hogy a 
tulajdonosnak (vagy az ingat-
lan használójának) mi a dolga 
a ház vagy üzlet előtti járda-
felülettel, hogy a közlekedést 
vagy a városképet ne zavarja. 
A bepróbálkozó tél talán még 
ad egy kis időt a lehulló lomb 
eltakarítására, melynek kezelése 
a jogszabály értelmében – hiába 
utcán álló fáról van szó – annak 
a feladata, aki abban a házban 
lakik, mely előtt a fa díszeleg. 
A tulajdonos az összegyűjtés 
után választhatja a komposz-
tálást (saját kertben vagy a 
komposztálótelepre szállítva), 
a lomb STKH-s zsákokba gyűj-
tését és kihelyezését a ház elé, 
hogy az erre szervezett jára-
tok egyike telefonhívás után 

elszállítsa a zsákokat, illetve 
a saját kertben való égetést a 
városi tűzgyújtási szabályok 
betartásával.

Tehát: senki ne ömlessze a 
saját ház előtt vagy saját kertben 
keletkező zöldhulladékot köz-
területekre, még STKH-felirat 
nélküli zsákokban se, mert ezzel 
szabálysértést követ el. Legyen 
ezen az őszön kö  ve  tendő példa 
a gondos ház   tulajdonos! 

A halak, a vízinövé-
nyek és a műszaki 
berendezések a tél 
beköszönte előtt egy 
kis odafigyelést igé-
nyelnek, hogy majd 
tavasszal ismét örö-
mét lelhesse a kert-
tulajdonos a kertet 
díszítő tavacskában.

A lombhullás jelzi, hogy itt az 
ideje, hogy a télre gondolja-
nak a kertidísztó-tulajdonosok. 

A vízfelszínre hulló leveleket 
folyamatosan ki kell halászni, 
hogy a vízminőséget ne rontsa 
a fenékre süllyedő és bomlásnak 
induló szerves anyag. Megköny-
nyítheti a vízfelület tisztán tar-
tását a tó fölé kihelyezett háló 
vagy fólia. Ahogy a szabadban a 
hőmérséklet csökken, úgy kell a 
halaknak a táplálék mennyisé-
gét is visszavenni, mire tartó-
san 10 fok alá csökken a levegő 
hőmérséklete és a halak látha-
tóan lelassultak, a víz mélyére 
húzódtak, az etetést és a leve-
gőztetést be kell fejezni. A télre 

készülve még inkább figyelni 
kell arra, hogy a halak csak annyi 
eleséget kapjanak, amit fél óra 
alatt elfogyasztanak. A jó minő-
ségű, a vízben nehezen bomló 
táplálékkal szintén a vízi élet 
egyensúlya erősíthető meg a 
tél beállta előtt.

A növények közül a hazai 
vízpartokról származók – a 
nád, sás-, gyékényfajok vagy a 
mocsári boglárka – jól bírják a 
hideget, csak a vízbe lógó része-
iket kell eltávolítani. A felszínen 
lebegő növények – a sulyom, 
a kagylóvirág és a vízi jácint 

– télen elpusztulnak, a békalen-
cse nagy része is a fagyok áldo-
zata lesz, de például a kolokán 
a tó fenekén vészeli át a hideg 
időt. Lehetőség szerint ezek 
a növények egy fagymentes 
helyen tartott hordóban átte-
lelhetnek. A tündérrózsa átte-
lelhet a tóban, ha a víz mélysége 
legalább 60 centiméter.

A szivattyúk áramtalanítás 
után maradhatnak a vízben, de 
a szűrők szivacsait tisztítás után 
fagymentes helyen kell tárolni, 
míg a befagyásgátló szerkezetet 
hamarosan a tóba kell helyezni. 

Hosszú idejű tárolásra olyan 
zöldségeket és gyümölcsöket 
válogassunk, melyek egészsége-
sek, közepes méretűek, és még 
a fagyok beállta előtt betakarí-
tottuk őket. A helyiség, mely-
ben a téli eleséget tároljuk, 
legyen jól szellőztethető, párás 
és hideg, éppen fagypont feletti 
hőmérsékletű.

Tárolóközeg lehet a homok, 
szalma, papírral bélelt láda, de 
van olyan termés is, aminek 
teleltetése ritka szövésű zsák-
ban optimális. Próbálkozhatunk 
típusú vermek készítésével, de a 
pincében vagy kamrában tárolás 
is jó lehetőség.

A burgonyát, hagymát, gyö-
kérzöldségeket szikkasztani kell 
a végső tárolóhelyre helyezés 
előtt. A hagyma szárait vág-
juk vissza, majd ládákba, zsá-
kokba helyezzük. A répafélék-
ről a nagy leveleket távolítsuk 

el, homokban, semmiképp ne 
szalmában tároljuk. A káposz-
tafélék torzsacsonkja ne legyen 
több pár centisnél, csak a sérült 
leveleket vágjuk le. Elhelyezésük 
torzsával felfelé, szalmával bélelt 
helyen javasolt.

Almát, körtét, birset, szőlőt 
szintén el lehet tenni és hónapo-
kig finom gyümölcsünk lesz, ha 
figyelünk rá, hogy átjárja a helyi-
séget a friss levegő. Az érésük 
során termelődő etilén képes túl-
érlelni napok alatt az összes ott 
tárolt gyümölcsöt. A tárolható 
almafajták például a jonathan, 
startking, idared, körték közül a 
Vilmos vagy a hardy. A szőlők 
közül azt válasszuk, amelyik-
nek a vastag héját viaszos réteg 
borítja. Ha a fürtöt fejjel lefelé 
lógatva függesztjük fel, megaka-
dályozzuk, hogy összeérjenek a 
szemek, így a hosszú időre egész-
séges marad a gyümölcs.

Járdatakarítás: A zöldhulladék elszállítását meg kell fizetni!

Nemszeretem kötelesség

Ne tegyük ki az utcára! Senki ne ömlessze a saját háza előtt vagy a saját kertjében 
keletkező zöldhulladékot közterületekre! A köz pénzén kell elvinni...

CSAK ZSÁKBAN VISZIK EL 
Nagyméretű, az elszállítás és 
a hulladék kezelésének díját 
már magában foglaló zöldhul-
ladék gyűjtésére alkalmas zsá-
kok megvásárolhatók az STKH 
ügyfélszolgálatán vagy a Zöld 
Állomás üzletben.

FAGYOKRA KÉSZÜLVE
A felszínen lebegő növények közül a tündérrózsa áttelelhet a tóban, ha a víz mélysége legalább 60 centiméter  
FOTÓ: HORVÁTH FERENC

A vízminőségért: A lehulló leveleket le kell halászni a felszínről

Téliesítsük a kerti tavakat!
Friss zöldséget 
a hidegben is

A PIACON
Freiler Rezsőné úgy tárolja télen a terményeit, hogy 
minél tovább frissek maradjanak FOTÓ: TÓTH ZSOMBOR
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Kultúra, művészetek

Novemberben is jóNovemberben is jó
hozzánk eljönni!hozzánk eljönni!
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IGAZI

NAGYÁGYÚK
A LISZT-KÖZPONTBAN!

NOVEMBER 6. KEDD 19.00

DR. VEKERDY TAMÁS
Érzelmi biztonság

NOVEMBER 28. SZERDA 19.00

BADÁR SÁNDOR
„Magyarok menni 
Bamako” – fi lm 
és stand up

NOVEMBER 13. KEDD 19.00

L’ART POUR L’ART
Piroska, a farkas

NOVEMBER 29. CSÜTÖRTÖK 18.00

MÜLLER PÉTER
Hitek és tévhitek 2012-vel kapcsolatban

Érdekes történet-
tel kereste meg szer-
kesztőségünket a 
soproni származású 
Szalay Mariann. Egy 
25 éve az Isarba dobott 
palackpostát talált 
Münchenben.

2010 szeptemberében költöz-
tem Münchenbe, ahol egy évet 
töltöttem – mesélte Szalay Mari-
ann – 2011 nyarán nem messze 
akkori lakásomtól, München bel-
városában a Volksbad mögött, a 
várost átszelő Isar folyó partján 
találtam egy palackot, benne egy 
német nyelvű levéllel. 

Kedves Megtaláló!
Ezt a palackpostát 1987. 07. 

08-án Bad Tölz-nél dobtam az 
Isarba. Kíváncsi lennék, hogy 
Ön hol talál rá, és nagy öröm-
mel venném, ha a megtaláló 
jelentkezne.

Baráti üdvözlettel:
Wilfried Jürgens

A levél bal felső sarkán az író 
a pontos címet és telefonszá-
mot is feltüntette. Megfordult 
a fejemben, hogy ennyi idő táv-
latában már senkit nem talá-
lok a megadott címen, de azért 
gondoltam, egy próbát megér. 
Ami miatt különösen tetszett 
már ekkor a dolog, hogy 1987-
ben születtem, így a levél egy-
idős velem. Közben 2011 szep-
temberében továbbköltöztem 
Angliába. A levelet nyár végén 

találtam, és mivel lefoglaltak a 
költözéssel kapcsolatos teen-
dők, 2011 októberében írtam 
csak meg a választ a levélre, 
ekkor már Angliából. Pár hét-
tel később legnagyobb megle-
petésemre válasz jött a levélre. 
Egy akkor 89 éves bácsitól, aki 
Schleswig-Holsteinban, St. 
Michaelisdonnban lakik a csa-
ládjával, tehát ugyanott, azon 
a címen, ami a levélen fel volt 
tüntetve. A bácsiról kiderült, 
hogy élete során pár alkalom-
mal próbálkozott már palack-
posták „feladásával”, néhány 

alkalommal az Északi-tengerbe 
dobva, majd egy családi kirán-
dulás alkalmával az említett Bad 
Tölz-nél, de egyedül az általam 
megtalált levél ért célba. A bácsi 
öröme és lelkesedése igazán 
kedves számomra. Az is érdekes, 
hogy a 25 év alatt a levél mind-
össze 40–45 kilométert utazott 
csupán, és mikor megtaláltam, 
a palack sértetlen és tiszta volt.

Az idős bácsi nagynevű mol-
nárcsaládból származik, jelen-
leg is a család birtokában van 
a környéken az utolsó malmok 
egyike. Családfájuk egészen az 

1600-as évekre visszanyúlik, és 
ezen idő alatt a család férfitag-
jai mind molnárként dolgoztak. 
A bácsi egyébként a háború alatt 
Magyarországon is teljesített 
szolgálatot katonaként, majd a 
háború után visszajárt a család-
jával kirándulni, és nagyon ked-
ves emlékek fűzik az országhoz. 
Megfordult többek között Buda-
pesten, Egerben, Szegeden, Győr-
ben és Keszthelyen. A levelezést 
aztán tovább folytattuk, és a 
család invitálására idén nyá-
ron meglátogattam a bácsit, aki 
tavasszal töltötte be 90. életévét.

Szalay Mariann egy 25 éve az Isarba dobott levelet küldött vissza

A palackposta nyomán
Pluzsik Tamás

A sztahanovista mozgalom 
nevét Alekszej Sztahanov-
ról, a Donyec-medence irminói 
tárnájának vájáráról kapta, aki 
1935. augusztus 30-án, az éjsza-
kai műszakban 5 óra 45 perc 
alatt 104 tonna szenet – szakszó-
val – menesztett, a norma által 
előírt 7 tonna helyett. Szeptem-
ber 19-én új csúcsot állított fel, 
227 tonnát termelt egy műszak 
alatt. (Csak zárójelben jegyzem 
meg, hogy milyen norma az, 
amit így túl lehet teljesíteni, 
de ebbe most 
itt ne menjünk 
bele mélyebben, 
mint ahogy abba 
sem, hogy meny-
nyi volt ebben a 
propaganda és 
mennyi a való-
ság.)  Minden-
esetre ezzel a teljesítményével 
Sztahanov névadója lett a mun-
kásokat nagyobb termelékeny-
ségre ösztönző, a szocialista gaz-
dasági rendszer fölényét hirdető 
sztahanovista mozgalomnak. 

A képe újságokban és pla-
kátokon jelent meg, fotója 
még az USA-ban megjelenő 
Time magazinba is bekerült. 
Róla még annyit, hogy kétszer 
kapott Lenin-rendet, tagja lett 
a Szovjetunió Legfelsőbb Taná-
csának, sőt, még szülővárosát, 

az ukrajnai Kadijivkát is átke-
resztelték az ő nevére. Élete vége 
kevésbé heroikus, ugyanis alko-
holizmusa miatt Sztakanovnak 
(pohár oroszul) is nevezték.

Az ötvenes években a keleti 
blokkban, így hazánkban is bein-
dult az irminói vájárról elneve-
zett mozgalom. Egyik emble-
matikus figurája volt Horváth 
Ede, a későbbi nagy hatalmú 
Rába-vezér, illetve Pioker Ignác 
esztergályos-gyalus, munka-
versenyek hőse, aki túl azon, 
hogy országgyűlési képviselő is 
lett, megkapta a Kossuth-díjat, 

sőt még verset 
is írtak hozzá: 
„Nem érdekel-
nek engem már 
a lányok, Inkább 
nézem Pioker 
Ignácot” – szólt 
a szörnyű kín-
rím. A Sztaha-

nov-mozgalom értelemszerűen 
nem kerülhette el Sopront sem. 
Hogy hányan kapták meg város-
unkban a fotón is látható okle-
velet, melyre egy régiségkeres-
kedésben leltem, nem tudom, 
mint ahogy Kende Jánosné-
ról, az egykori Soproni Vasön-
töde appretura gépmunkásá-
ról is kevés adat maradt fenn. 
Sőt, maga az appretura, avagy 
csinozás kifejezés is feledésbe 
ment, mint ahogy az egykori 
donyecki vájár neve is. 

Mesél a múlt 
és egy oklevél

FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS

„Az ötvenes években 
a keleti blokkban, így 
hazánkban is bein-
dult az irminói vájár-
ról elnevezett sztaha-
novista mozgalom.”

RÖVIDEN
A divatról

A Renner Kálmán Szabad-
egyetemen november 13-
án 18 órakor a Divat, a ha-
gyomány és a viselettörté-
net jegyében tart előadást 
Jakabné Tóth Márta tanár 
a TIT Központban.

AZ ISAR SODRÁSÁN
A 25 éves soproni Szalay Mariann és a 90 éves St. Michaelisdonn-i Wilfried Jürgens 
barátsága egy 25 éve elindított palackpostával kezdődött

Különleges vendéget fogad 
november első hetében a sop-
roni Kórus Spontánusz: Vance 
George amerikai karvezető láto-
gat el a leghűségesebb városba. 
A Grammy-díjas művész a 
vegyes kar szervezésében mes-
terkurzust tart Sopronban egye-
temi hallgatóknak és karveze-
tőknek, november 11-én pedig 
koncerten is vezényli majd a 
Spontánuszt.

A világhírű szakemberrel és 
a munkáját támogató ameri-
kai alapítvánnyal, a The John 
Ernest Foundation-nel a Nyugat-
magyarországi Egyetem munka-
társai ismertették össze a kórust. 

– Nagyon kíváncsiak vagyunk, 
mit tanulhatunk a tengeren 
túlról érkezett, sokat tapasztalt 
művésztől, és mit vihet magá-
val haza az amerikai karnagy az 
európai, közelebbről a soproni 
amatőr kóruskultúrába bete-
kintve – mondja Merényiné Szil-
vási Beáta, a Kórus Spontánusz 
kórustitkára.

Az amerikai művész a Nyu-
gat-magyarországi Egyetem 
Savaria Egyetemi Központja 
20 ének-zene szakos hallgató-
jának no vember 9–10-ére két-
napos karvezető mesterkur-
zust is tart. Az ötlet – melyet 
Vance George szívesen fogadott 

– Kocsis-Holper Zoltántól, a 
Kórus Spontánusz karnagyá-
tól ered. A soproni kórus és az 
amerikai karnagy közös mun-
kája november 11-én, vasárnap 
18 órakor ér véget: a közgazda-
ságtudományi kar aulájába 
szervezett, ingyenes  koncer-
ten romantikus kórusdara-
bok, amerikai kortárs művek 
és karácsonyi dallamok csen-
dülnek fel. A hangversenyen 
a Kórus Spontánuszt Vance 
George, Kocsis-Holper Zoltán és 
a soproni mesterkurzus diákjai 
vezénylik majd. Zongorán köz-
reműködik Bencsik Erzsébet és 
Szekendy Tamás.

Amerikából jött karvezető

Vance George FOTÓ 
VANCEGERORGE.COM

MESTERKURZUSOK UTÁN
A Kórus Spontánusz vasárnap Vance George 
vezényletével ad koncertet FOTÓ: VAS ZSIGMOND



2012. DECEMBER 27. CSÜTÖRTÖK 19.00

Hat hét, hat tánc 
vígjáték

 Kulka János és 
Vári Éva

2012. DECEMBER 29. SZOMBAT 19.00

A régi nyár
Nagy-Kálózy Eszter 

A KOMÁROMI JÓKAI SZÍNHÁZ VENDÉGJÁTÉKA.

Családi délután

Csillagszóró 

BELÉPŐJEGYEK 2900 FT-OS ÁRON A PRO KULTÚRA JEGYIRODÁBAN VÁLTHATÓK 



Az élet csak Kabaré
MUSICAL KÉT RÉSZBEN

WWW.SOPRONISZINHAZ.INFO

Szereposztás:

Fordította
Dalszöveg: 

Dramaturg:

Koreográfus:
Karmesterek

BEMUTATÓ: DECEMBER 1-ÉN

18+

www.blackcat-shop.hu Tel.: 0036-70/265-1575

szaküzlet
Sopron, Győri út 42.

Az IMO autómosónál a Salamon Motor fölött. 
Nyitva tartás: hétfő–szombat 10:00–18:00, 

vasárnap zárva








