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EZ LESZ…

Színházi klub
Február 8., szerda 19 óra, Petőfi  Színház

Csáky Pál Virágeső című művéből készült előadást 
láthatják a nézők a soproni teátrum színházi klubjában

CsetePaté–Impró/Harc 
– improvizációs színház

Február 9., csütörtök 18.30, 

Búgócsiga Akusztik Garden

A házasság hete rendezvényei 
Február 10., péntek 18 óra, Hotel Pannónia

Két muzsikus – egy házaspár – Hogyan fér meg két 
dudás egy csárdában? – Hegedűs Endre és Hegedűs 
Katalin zongoraművész-házaspár beszélgetéssel 
egybekötött koncertje

TOVÁBBI PROGRAMOK: 

Február 11., szombat 15.30, 

Pedagógusok Soproni Művelődési Háza

A férfi  egy szó, a nő egy szótár… – Interaktív Műhely-
program párok részére 

Február 12., vasárnap 16 óra, 

gyülekező a Deák étteremnél

Szerelmes Sopron, séta a belvárosban múltbéli szerelmi 
szálak mentén. Túravezető: Taschner Tamás

Február 15., szerda 18 óra, Kolostor étterem

Királyfi ból zsarnok, királylányból boszorkány. 
Előadás a házasságról, férfi –női különbségekről.

Eötvös – Roth diákbál
Február 10., péntek 19 óra, GYIK Rendezvényház

Middlemist Red, Run Over 
Dogs koncert

Február 10. 20 óra, Hangár Music Garden

Grunge Electric koncert
Február 10. 21.30, Búgócsiga Akusztik Garden

Valentin apróságai
Február 11., szombat 10 óra, Ligneum látogatóközpont

Angol nyelvű játszóház

Borítéktáska és pénztárca 
készítő workshop

Február 11. 10–15 óra, Felhőtáncoló Kreatív Műhely

Liszt és Schubert hangverseny
Február 11. 18 óra, Hotel Pannonia Európa-terem

Jégdiszkó
Február 11. 19–21.30, műjégpálya

Nosztalgia est és bál
Február 11. 19 óra, Tercia Hubertus Étterem

Nemzeti Hang 
– Végig viszem turné 2017

Február 11. 19 óra, Bohémia Rockabilly Club

Szenvedélyem Velence 
Február 11. 19 óra, Esterházy-kastély, marionettszínház

Az ExperiDance Társulat előadása

Közgazdászbál
Február 11. 20 óra, SOE közgazdaság-tudományi kar

Pál Utcai Fiúk és Half Note 
City koncert

Február 11. 21 óra, Hangár Music Garden

Jampec farsang
Február 11. 21.30, Búgócsiga Akusztik Garden

Sólyom Irén gobelinkiállítása
Február 12., vasárnap 11.30, Várkerület Galéria

Barna mackó kalandjai
Február 12. 16 óra, GYIK Rendezvényház

A Csemete Bábszínház előadása

Nemzetközi könyvajándék nap
Február 14., kedd, 10–18 óra, 

Széchenyi István Városi Könyvtár

A gyerekkönyvtárban várják a megunt, kinőtt, elolvasott 
vagy el nem olvasott könyveket

Mesekönyvcsere 
Február 15., szerda 16 óra, Búgócsiga Akusztik Garden

HOL JÁRUNK?

Megfejtés
Január 25-i rejtvényünk megfejtése: Szent György 

utca 5., helyes megfejtőnk: Cséry Katalin, Sopron, 

Mátyás király u. 32. Az ajándék könyvet a Pro 

Kultúra Jegyirodájában (Sopron, Liszt Ferenc 

utca 1.) veheti át. 

Szent György utca 5.
A XVII. században épült barokk épület, melyet 

előbb a Nádasdy-, majd később az Esterházy-

család birtokolt. Kosárívű kapujának zárókövén 

oroszlánszerű, torz pofa, felette az 1644-es évszám 

nyilván az építés éve. Esterházy Pál ajándékozta 

a je  zsuita rendnek, akik az ellenreformáció idősza-

kában eltávolították a Szent György-templomból 

a protestáns sírköveket, ekkor kerülhetett Lackner 

Kristóf, Sopron humanista polgármestere már-

vány síremlékének is egy darabja az épület egyik 

küszöbe alá. Erre csak 1910-ben találtak rá, ekkor 

átkerült a Soproni Múzeumba. Prépost-háznak is 

nevezik, ugyanis az 1779-ben megalapított Sop-

roni Társaskáptalan prépostjának itt volt a lakása. 

FOTÓ ÉS SZÖVEG: PLUZSIK TAMÁS

Játékunkban egy neves épület-

ről mutatunk be részletet, olva-

sóinknak pedig az a feladatuk, 

hogy a részletből felismerjék az 

egészet, és megírják nekünk, 

melyik épületet rejtettük el. 

Azok között, akik a helyes meg-

fejtést február 20-ig beküldik 

a Soproni Téma, 9401 Sopron, 

Pf. 241. vagy a szerkesztoseg@

sopronitema.hu címre, ajándé-

kot sorsolunk ki.

RÖVIDEN

Pályázati 
lehetőségekről

Az ipar  testület és a ka-
mara szervezésében 
Lep  sényi István, a gaz-
daságfejlesztésért és 
-szabályozásért felelős 
államtitkár és Pomázi 
Gyula főosztályvezető 
a kis- és középvállalko-
zások gazdaságélénkíté-
sét célzó pályázati lehe-
tőségekről tart előadást 
február 10-én, pénte-
ken 10 órakor a Hotel 
Sop  ron konferenciater-
mében. A részvétel in-
gyenes, de előzetes re-
gisztrációhoz kötött: je-
lentkezni a titkarsag@
s o p r o n i k a m a r a . h u 
e-mail címen lehet.

Új buszváró
Fedett buszmegállót he-
lyezett az Aranyhegyi la-
kóparkba a Sopron Hol-
ding Zrt. A Faller Jenő 
utcában emelték be da-
ruval a helyére az új vá-
rót, majd rögzítették is 
azt. A megállót a lakos-
ság kezdeményezésé-
re, képviselői támoga-
tás alapján rendelte meg 
Sopron önkormányza-
ta a Sopron Holdingtól. 
A cégnél azt kérik, hogy 
mindenki vigyázzon az új 
fedett váróra, amely szél-
ben, esőben, hóban na-
gyon jó szolgálatot tesz. 

›

M-érték – A Petőfi -iskolások és a Pendelyesek bemutatója

Színpadon négyszáz diák

P. HORVÁTH LÁSZLÓ

Népzenétől és énektől volt han-
gos, a tánctól pedig csak úgy 
pattogott a Petőfi  Színház szín-
pada a hétvégén. A néptánco-

sok, népzenészek bemutatták tudásukat.

A zenéé, a táncé és az éneké volt 
a sokat látott Soproni Petőfi 
Színház színpada a hétvégén is 
– de most más módon. Szom-
baton és vasárnap tartották 

ugyanis a Soproni Petőfi Sán-
dor Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola néptánc és 
népzene tanszakos tanítványa-
inak és a Pendelyes művészeti 

csoportjainak éves bemutató-
ját. Összesen négyszáz táncos 
és zenész adott számot tudásá-
ról, mutatkozott be a színpadon.

– A színház számunkra egy 
olyan szentély, ahol megtisztel-
tetés fellépni – mondta Sipos 
Ferenc, a Petőfi-iskola igazga-
tója. – Diákjaink folyamatosan 
fellépnek különböző műsorok-
ban, legyen az önkormányzati 
rendezvény, nyugdíjas összejö-
vetel, illetve hivatalon ünnep. 
A színházban szerepelni azon-

ban egészen más! Egy egész éves 
munkafolyamat egyik fontos 
állomása volt a mostani. Külön 
produkciókkal nem készültünk. 
Itt most mindenki bemutathatta 
a szülőknek, a tanároknak, Sop-
ron városának, hogy mennyit is 
fejlődött az elmúlt időszakban, 
s lemérhettük a tudásukat is.

A hagyományoknak megfe-
lelően külön műsorral jelent-
kezett a Sopron Táncegyüttes, 
amely ugyancsak az elmúlt 
egy év színpadi produkcióit 
kötötte csokorba. Közreműkö-
dött továbbá a Fajkusz Banda és 
a Fi   gurás Banda.

A seregszemlén a Petőfi- iskola 
olyan tehetséges diákjai is fellép -
tek, akik az elmúlt időszakban 
komoly – országos – si   kereket 
értek el. Ízelítőt adott repertoár-
jából Bognár Adrián, aki a Föl-
szállott a páva középdöntőéig 
jutott. Szabó Valter tavaly az 
or    szágos szólótánc fesztiválon 
megnyerte az ifjúsági kategória 
fődíját, idén januárban pedig 
a felnőttek mezőnyében beju-
tott a döntőbe.

– A fiatal, a néptánccal, nép-
zenével most ismerkedő tanu-
lók és szü  leik számára is fontos 
visszajelzés volt a szereplés – zár -
ta Sipos Ferenc. – Így lát  hatták, 
hova lehet eljutni, milyen állo-
másokon kell végigmenni. Nem 
utolsó sorban pedig örömüket 
lelték mindabban, amit csináltak.

Most már tábla is jelzi, amiről a soproni önkormányzat kép-

viselő-testülete előzetesen döntött: a korábban három név-

telen közteret ezentúl Perge-Malom köznek, Jégmadár ut-

cának és Sopronszentmártoni utcának hívják. A Sopron Hol-

ding a táblákat legyártatta és ki is helyezte. Az új feliratokat 

az adott épületek homlokzati falára vagy a kerítésére, de jól 

látható helyre rakták ki. Fontos tudni, hogy a táblákat tilos 

megrongálni, eltakarni, máshova áthelyezni vagy eltávolítani.

Kikerültek az új utcanévtáblák

A népzenéé, a -táncé és az éneké volt a színház színpada FOTÓ: NÉMETH PÉTER





felvételt hirdet

tehergépkocsi-vezetői
munkakörbe

Feladatok

Elvárások

Előny
 

Amit nyújtunk:

a sopron@stettin-hungaria.hu



A Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft. idén is meghirdeti Sopron és kör-
nyéke 10-14 éves iskolai tanulói részére az Így írok én... című irodalmi 
pályázatot.

Kategóriák: - vers
 - mese
 - elbeszélés
 - tetszőleges műfaj az alábbi címen: Fergeteges negyvenes

Formai követelmények: A hagyományok szerint, A/4-es oldalon. 
A pályaműveken kérjük feltüntetni a tanuló nevét, értesítési címét, 
telefonszámát, e-mail címét, illetve az iskolájának nevét és az osztályát!

Eredményhirdetés és díjkiosztás: 
2017. április 7., péntek 14.00  Liszt Ferenc Központ

Beküldési cím: 
Liszt Ferenc Konferencia és Kulturális Központ (9400 Sopron, Liszt F. u. 1.)

Beküldési határidő: 2017. március 3.

További információ: Hauerné Kardos Edina 517-519; hke@prokultura.hu

Eredményes felkészülést kívánunk!
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Nem alakul jól az idei szezon 
a Soproni Sörgurítók NB I-es 
tekecsapata számára: a szakosz-
tályvezető szerint több peches 
meccset is játszottak már idén. 
A téli szünet utáni első mér-
kőzésen, a Szentgotthárd ott -
ho   nában kaptak ki mindössze 
néhány fával. 

Nehezíti a helyzetüket, hogy 
hiába győzték le ősszel a Pécs 
csa   patát, miután a ba  ranyai 
együt     tes visszalépett, törölték 
az eredményeiket.

– Hat pontunk volt, így csak 
négy maradt, sereghajtók va -

gyunk a bajnoki tabellán. Ezzel 
együtt képesnek tartom a csa-
patot arra, hogy kiharcolja 
a bennmaradást. Még hátravan 
kilenc bajnoki forduló, remé-
lem, hogy a sors visszaadja, amit 
eddig elvett és most már meg-
nyerjük a szoros mérkőzéseket 
– mondta Wei nacht János szak-
osztályvezető.

A Sörgurítók legutóbb a ta -
bel  lán közvetlenül előttük álló 
Zalaegerszeg csapatától kaptak 
ki 6–2 arányban, majd idegen-
ben, a Pétfürdőtől szenvedtek 
7–1-es vereséget.

LELÁTÓ

Ügyességi 
verseny

Február 8., 

szerda 13 óra, 

soproni jégpálya

Jeges Ügyességi 
Verseny – 
II. korcsoport

Röplabda
Február 8., 

szerda 16 óra, 

Széchenyi Gimnázium

Városi alapfokú lány 
röplabdabajnokság, 
8. forduló

Február 9., 

csütörtök 15 óra, 

vendéglátó iskola

Városi alapfokú lány 
röplabdabajnokság, 
8. forduló

Február 14., 

kedd 15 óra, Fáy-iskola

Városi alapfokú lány 
röplabdabajnokság 
9. forduló

Február 14., 16 óra, 

Berzsenyi-líceum

Városi alapfokú lány 
röplabdabajnokság 
9. forduló

Február 15., 

szerda 14.45, 

Eötvös-iskola 

Városi alapfokú lány 
röplabdabajnokság 
9. forduló

Kosárlabda
Február 10., 

péntek 19 óra, 

Krasznai Ferenc 

Sportcsarnok

SMAFC-NYME 
– Budafok férfi  
kosárlabda-mérkőzés

Február 15., 

szerda 18 óra, 

Novomatic-aréna

Uniqa Sopron 
– Hatay Büyüksehir női 
kosárlabda-mérkőzés

Túra
Február 11., 

szombat 9 óra, 

Sas tér – Soproni-  

  hegység

Bemelegítő túra

Terem lab  da  rú  gás
Február 11., 

szombat 10 óra, 

Gárdonyi-iskola

Alapfokú terem -
labdarúgó-bajnokság, 
5. forduló

Sífutás
Február 11., 

szombat 10 óra, 

Soproni-hegység

Sífutó nyílt nap

Aerobik
Február 11., 

szombat 10 óra, 

Novomatic-aréna

VII. Soproni 
Aerobic Nap

Diákolimpia
Február 14., 

kedd 8.15, 

Belvárosi Sport 

és Szabadidő Központ

Fiú kosárlabda 
III. korcsoport 
körzeti döntő

Bowling
Február 15., 

szerda 14 óra, 

All Star Bowling

Városi alapfokú lány 
bowlingbajnokság 
10. forduló

›Idén már több peches meccset is játszott a Soproni Sörgurítók

Kiesés ellen küzdenek a tekések
RÁZÓ LÁSZLÓ

Nehéz helyzetbe került a Soproni 
Sörgurítók tekecsapata: a 12 csa-
patos NB I-es bajnokság további 
küzdelmeitől visszalépett a Pécs 

csapata, a szövetség ezért törölte őszi ered-
ményeiket. Mivel a soproni együttes legyőzte 
a Pécset, tőlük is levontak két pontot.

PÁDER VILMOS

A hétvégén elsőször rendezték 
meg a Soproni Szakképzési Cent-
rum tagintézményei közötti kör-
zeti fiú futsalbajnokságot a SSzC 
Vas- és Villamosipari Szakképző 
Iskola és Gimnázium tornater-

mében. Az országos bajnoksá-
got a Nemzetgazdasági Minisz-
térium írta ki a szakképzési 
cent    rumok tagintézményeinek 
középiskolásai részére. Igazolt 
megyei és NB-s játékengedéllyel 
rendelkezők nem vehettek részt 
az eseményen. A körzeti torná-

kat a megyei, a regionális és az 
országos döntők követik. A sop-
roni tornán Ábrahám Tibor NB 
I-es futsal játékvezető bírásko-
dása mellett izgalmas, sportszerű 
küzdelmeket láthatott a főként 
diákokból álló közönség. A jó 
szervezés az intézmény vezeté-

sének és a Vasvilla 9. évfolyamos 
sportosztályának köszönhető.

A döntő nagy csatát ho  zott 
a Vasvilla és a Fáy között. A 3–3-as 
döntetlennel záruló összecsapás 
végül büntetőrúgásokkal döntöt-
ték el. A Vasvilla fiataljai voltak 
jobbak, így ők nyerték meg a tor-

nát. A megyei döntőn Sopront 
a Vasvilla és a Fáy középiskolásai 
képviselhetik. A har  madik helyen 
a kapuvári Berg Gusztáv Szakis-
kola, a negyediken a Handler vég-
zett. Az ötödik–hatodik helyre 
a soproni vendéglátó és a fertődi 
Porpáczy-iskola került.

Futsal: élen a Vasvilla és a Fáy

A Soproni Sörgurítók csapata nehéz helyzetbe került, jelenleg sereghajtóként 
küzdenek a bennmaradásért FOTÓ: NÉMETH PÉTER

PÁDER VILMOS

Hasznos tapasztalatokkal gaz-
dagodva, kiváló erőnlétben érke-
zett haza a Swietelsky–SVSE NB 
II-es labdarúgócsapata a ciprusi 
edzőtáborból. 

– Az edzőtáborozás egy hete 
alatt minden a terveknek meg-
felelően alakult – tudtuk meg 
Supka Attila szakmai igazgató-
tól, aki az edzőtábor tapasztala-
tait értékelte. – Jó körülmények, 
ideális időjárás, erős edzőpart-
nerek. Amit a tábor idejére ter          -
veztünk, azt maximálisan el -
vé  gezték a fiúk. A három erős 
előkészületi mérkőzés is jót tett 
a felkészülésnek, mivel három 
különböző ország bajnokságá-
ból érkeztek, három különböző 
focistílust képviseltek az ellen-
felek. Játékosaink megtapasztal-
hatták, milyen erőtől duzzadó 
az orosz bajnokság. A szerb első 
osztály listavezetőjének erejét 
és játékstílusát nem kell bemu-
tatni, több élvonalbeli magyar 
csapatnak okoztak már komoly 

fejtörést. Az osztrák másodosz-
tály középcsapata, a Bécsújhely 
(Wiener Neustadt) jó ellenfélnek 
bizonyult, csak néha összeke-
verték a kemény játékot a durva 
játékkal. 

Supka Attila elmondása sze-
rint a február 11-i Magyar Kupa 
találkozóra és a február 19-i baj-
noki rajtra minden valószínűség 
szerint összeáll a kezdő tizenegy. 
A jó körülmények és az időjárási 
viszonyok lehetővé tették a csa-
patnak a taktikai és technikai 
elemek gyakorlását is. A támadó 
játék hatékonyságára és a rögzí-
tett helyzetek kihasználására is 
nagy hangsúlyt fektettek.

A két új „szerzeménnyel” kap-
csolatban is bizakodó a szakve-
zető: – Póti Krisztián rutinos, 
har    cos, erős adottsággal rendel-
kező játékos. Vele erősebb lesz 
a védekezésünk. Németh Milán 
baloldali védőjátékos. Szabó 
László kényszerből játszott ezen 
a poszton, most előretolt játék-
ban hasznosabb csapattag lehet 
– zárta értékelését Supka Attila.

Hazaérkezett 
Ciprusról az SVSE
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Tengereken át
Cristina Vic Echegoyen

festőművész, a sarródi Ferenczi József
Nemzetközi Alkotó- és Művésztábor

tagjának kiállítása.

Liszt Ferenc Konferencia és Kulturális Központ

Megnyitó: 2017. 02. 04. 16.00

Megnyitja:
Rujavecné Ferenczi Katalin művészeti szervező

A kiállítás díjmentesen megtekinthető
naponta 2017. február 19-ig.



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

Szerkesszük közösen a Soproni Témát! 
szerkesztoseg@sopronitema.hu



Április 13. 19.00
Soproni Petőfi Színház

Március 14. 18.00
Liszt központ

Március 20. 17.30
Liszt központ

Március 25. 15.00-18.00
Liszt központ

Március 31. – április 1.
Liszt központ 

Április 1-től
Soproni Petőfi Színház

Március 19. – április 2.
Liszt központ, Munkácsy-terem

Március 21. 18.00 és 20.00
Liszt központ

Április 5. 18.00
Liszt központ

Március 28. 19.00
Liszt központ

Április 6. 19.00
Liszt központ

Frederick Knott
VÁRJ, MÍG SÖTÉT LESZ
Orlai Produkció

HAYDN FILHARMÓNIA
Hangverseny és az Esterházy 
Alapítvány programismertetője

TAVASZI ÉT-TREND
Katus Attilával és Lakatos Márkkal

HORVÁTH JÓZSEF 
EMLÉKHANGVERSENY

HAHÓ EGYÜTTES
és tavaszi játszóház

DRÓN & ROBOTIKA SHOW 2.0 SOPRON

Frederick Loewe - Alan Jay Lerner
MY FAIR LADY

musical

BORSODI ZSUZSA
keramikusművész életmű kiállítása

BÖDŐCS TIBOR
Nincs idő gólörömre 
(Előzenekar: Edu)

HÄNDEL: MESSIÁS (részletek)
Soproni Liszt Ferenc Szimfonikus Zenekar 

és Fidelissima Vegyeskar

Romantika
KELEMEN BARNABÁS
és a Győri Filharmonikus Zenekar

ANNA AND THE BARBIES
akusztikus koncert

WAMP
a design vásár

Dale Wasserman
SZÁLL A KAKUKK FÉSZKÉRE

Orlai Produkció

Március 18.
Liszt központ

Április 8. 10.00-18.00
Liszt központ

Április 16. 19.00
Soproni Petőfi Színház
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