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„Egyike volt a legjelesebb férﬁaknak” – Széchényi Pál érsek

Békekövetből kém lett

2016. május 11.

EZ LESZ…
Ingyenes városnéző séta
Május 11., szerda 10.30–11.30, találkozóhely:
Tűztorony előtt
További időpontok: május 15. és 18., 10.30–11.30

Barlangoló
Május 11. 11 és 15 óra, Fertőrákosi Kőfejtő
és Barlangszínház
Minden hónap második szerdáján két alkalommal
magyar nyelvű tárlatvezetés a fertőrákosi kőfejtőben.
Előzetes bejelentkezés szükséges!

Egészségnap
Május 11. 12–17 óra, Pedagógusok Művelődési Háza
Előadások, kóstoló és vásár

Csipkecsodák III.
Május 11. 17 óra, Széchenyi István Városi Könyvtár
Bánfalvi Fiókkönyvtára
A Bánfalvi Kézimunka Kör kiállítása

A Virágos Sopronért rendezvénye
Május 11. 17 óra, Ligneum látogatóközpont

A Scarbantia Társaság előadása
Széchényi Pál érsek – Johann
Georg Mansfeld metszete

Széchényi Pál üvegkoporsója a nagycenki Széchenyi Mauzóleumban
FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS

PLUZSIK TAMÁS

Egy nemrégiben befejeződött
kutatás kiderítette: nem mérgezték meg arzénnal Széchényi Pál érseket, akinek holtteste
a nagycenki mauzóleumban nyugszik.
Széchényi Pál veszprémi püspökre, kalocsai érsekre nagyon is
illik a Széchényiek jelmondata:
„A keresztény magyar nemes/
Istenéhez, hazájához királyához
hív/ Hajló, buzgó, engedelmes/
Jámbor, bátor, igaz szív”.
Széchényi Pál a bánfalvi pálos
kolostorban kezdte meg noviciátusi éveit, szerzetesi fogadalmát is ott tette le 1662-ben. Ezt
követően Rómában tanult, és
szépen haladt előre az egyházi
ranglétrán is: Győrben nagypré-

post lett, majd megkapta a püspöki, illetve az érseki címet.
1704-ben I. Lipót császár mint
Magyarországon is népszerű
embert megbízta, hogy kezdjen tárgyalásokat a kuruc szabadságharc vezetőivel. A főpap
először Bercsényi Miklóssal talál kozott Ruszton, majd kétszer is tárgyalóasztalhoz ült II.
Rákóczi Ferenccel, de végül is
nem tudott olyan egyezséget
kötni, ami mindkét fél számára
megfelelő lett volna. A tárgya-

lások végére pedig elvesztette
mind a kurucok, mind a bécsi
udvar bizalmát, kémkedéssel is
gyanúsították.
1710 januárjában Pozsonyból
utazott Pál érsek a család soproni házába (ma Szent György
utca 16.), ahol magyarul végrendelkezett: tizenötezer forintot
hagyott a bánfalvi pálos templom építésére és berendezési
tárgyaira; május 22-én hunyt
el, temetése június 22-én volt.
1809-ben Napóleon katonái feldúlták a környéket, ezért 1811ben Széchényi Ferenc a múmiát
átvitette az akkor elkészült nagycenki mauzóleumba.
Sokáig tartotta magát a fáma,
hogy az érseket arzénnal megmérgezték, ezért maradhatott
meg a teste is ilyen viszonylagos épségben. A közelmúltban

Kristóf Lilla győri antropológus
paleoradiológiai vizsgálatokkal
derítette ki, hogy nem igaz a történelmi pletyka: ugyan találtak
arzénmaradványokat az érsek
mumifikálódott bőrén, de ennek az az oka, hogy annak idején
arzénnel végezték a test tartósítását. Erre azért volt szükség,
hogy a hetekkel későbbi, díszes
temetésen jó állapotban legyen
az elhunyt teteme.
Első életrajzírója, Pados János
ezt írta róla: „Egyike volt a legjelesebb férfiaknak, kik valaha
a magyar nemzetet, s a magyar
egyházat díszesítették. Tudományosan komoly, szigorú, s az ősi
erényekhez híven ragaszkodó,
és mindamellett oly finom műveltségű, hogy az ő társalgási
modora és bánásmódja mindenütt példányképül vétetett.”.

Online
nemzetközi
konferencia

HOL JÁRUNK?
Új játékra hívjuk olvasóinkat, amelyben összevontuk az eddigi képrejtvényünket és a neves épületeket, szobrokat bemutató múzeumi rovatunkat. Egy neves épületről mutatunk
be részletet, olvasóinknak pedig az
a feladatuk, hogy a részletből felismerjék az egészet, és megírják
nekünk, melyik épületet rejtettük el.
Azok között, akik a helyes megfejtést május 16-ig beküldik a Soproni
Téma, 9401 Sopron, Pf. 241. vagy
a szerkesztoseg@sopronitema.hu
címre, ajándékot sorsolunk ki.

Megfejtések
Május 4-i rejtvényünk megfejtése: sopronbánfalvi
pálos–karmelita templom
és kolostor, helyes megfejtőnk: Szabó Árpád, Sopron, Határőr u. 6. Az ajándék könyvet a Pro Kultúra
Jegyirodájában (Sopron,
Liszt Ferenc u. 1.) veheti át.

Sopronbánfalvi pálos–karmelita templom és kolostor
A sopronbánfalvi pálos–karmelita templom és kolostor története a 10. századra nyúlik
vissza, amikor térítők jelentek meg Sopron környékén. A vezetőjük, Szent Farkas tiszteletére kápolnát emeltek, amely zarándokhellyé vált, és 1481-ben búcsúengedélyt kapott IV.
Szixtusz (1471–1484) pápától. A templom akkor vált igazán híressé, mikor a chęstochowai
Fekete Madonna-kép másolata az oltárra került.
A 17. század első harmadában újjá kellett építeni a templomot, ugyanis a 16. század második felében, a török vész idején a templomot felégették. Az újjáépítés során nyerte el mai
külsejét és vált a kolostor kiemelt oktatási intézménnyé, ahová olyan jelentős történelmi
személyiségek jártak, mint Széchényi Pál, aki később kalocsai érsek lett.
2011-től szálloda és rekreációs központként működött, 2015-től átkerült az Eszterháza
Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont fennhatósága alá. FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS

Újszerű kezdeményezéssel
online, angol munkanyelvű konferenciát tartottak
a NYME Erdőmérnöki Karának tanácstermében. Három intézmény (az Uráli Állami Erdészeti Egyetem, Jekatyerinburg, Oroszország,
a Mendel Egyetem Erdészeti Kar, Brno, Csehország és
a Nyugat-magyarországi
Egyetem Erdőmérnöki Kara,
Sopron) képviselői és hallgatói tartottak előadásokat
a klíma- és környezeti változások erdei ökoszisztémákra gyakorolt hatásairól.
A konferencia főszereplői
a hallgatók és doktoranduszok voltak, akik beszéltek az imissziós következményekről, a klímaváltozás
hatásáról a fák magassági növekedésére, valamint
a madár- és a rovarvilágra. A vizsgálatok helyszínei földrajzilag távol esnek
egymástól, de a vizsgálati
módszerek és a következtetések megállapításának
módszertana hasonló volt.
A hagyományteremtő céllal megrendezett konferencia célja kettős: a hallgatók lehetőséget kaptak
a tapasztalatcserére, és
gyakorlatot szerezhettek
abban, hogy idegen nyelven, nemzetközi környezetben mutassák be kutatási eredményeiket.

Május 11. 18 óra, Pedagógusok Művelődési Háza
Scarbantiaa népvándorlások viharában
előadó: dr. Tomka Péter régész

Nyitott akadémia
Május 11. 18 óra, GYIK Rendezvényház
Dr. Vekerdy Tamás előadása, téma: Belső szabadság.
Elég jó gyerek, elég jó szülő

Hertay Mária kiállítása
Május 12., csütörtök 17 óra, Liszt-központ,
Munkácsy-terem

Filmklub
Május 12. 18 óra, GYIK Rendezvényház
A Casablanca című amerikai ﬁlm (Közkívánatra ismét!)

Ízelítő – termelői piac
Május 13., péntek 8–16 óra, Liszt-központ előtti piac
Hévízi termelők portékái

Müller Péter Sziámi and
Friends koncert
Május 13. 21.30, Búgócsiga Akusztik Garden

Nemzeti emlékhelyek napja
Május 14., szombat 15 óra, Tűztorony
Légy a toronyőr vendége! – kosztümös tárlatvezetés
a Tűztoronyban

Berki Tamás és Sárik Péter
Május 14. 17–19 óra, Hotel Lövér
Koncert a Lövér Pódium keretein belül

II. Pünkösdi Zsongás
Május 14., GYIK Rendezvényház
Kézművesekkel, operettgálával, mesejátékkal

Valétálás
Május 14. 19–21 óra, Bajcsy-Zsilinszky u. – Fő tér –
Bajcsy-Zsilinszky u. útvonalon
A NYME végzős hallgatóinak hagyományőrző ballagása
és búcsúzása a várostól.

Barabonto koncert
Május 14. 21.30, Búgócsiga Akusztik Garden

Egy este az evangélikusoknál
Május 15., vasárnap 18 óra, evangélikus gyülekezeti ház
Bódás Zsuzsanna, Korényi János és Láng Andor
hangversenye

Tompos Kátya koncert
Május 15. 20 óra, Búgócsiga Akusztik Garden
A Keresztül Európán album dalai és sok meglepetés,
előzenekar: Szeder

Alzheimer Café
Május 17., kedd 17 óra, Pannónia Hotel
Szakmai és gyakorlati tanácsok demens betegek
otthoni ápolásához, előadó: Sipőcz Katalin diplomás
ápoló, intézetvezető

Nemzeti bormaraton
Május 18., szerda 10–22 óra, Várkerület
A magyar sport, a magyar borok és a magyar vidék
találkozása

Kommunikációs problémák
Május 18. 18 óra, Pedagógusok Soproni
Művelődési Háza
„Értjük, vagy félreértjük egymást?” – dr. Soós István
PhD előadása

SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

LICITTÁRGYALÁST HIRDET

a tulajdonában álló ingatlanok értékesítésére:
Sopron, Fapiac u. 2. sz. alatti ingatlan
Helyrajzi száma
alapterülete rendeltetése
2463
30 m2
beépítetlen terület
Induló ár: 56.000 Ft (áfamentes értékesítés)
A licittárgyalás időpontja: 2016. május 20. 8.00 óra
Helyszínen megtekinthető: 2016. május 17. 8.30 óra

Sopron, Újteleki u. 52. sz. alatti
üzlethelyiség
Az ingatlan jellege: társasházi külön lapon felvett üzlet
hrsz.: 414/A/1, területe: 229 m2
Induló ár: 18.300.000 Ft (áfamentes értékesítés)
A licittárgyalás időpontja: 2016. május 20. 10.30 óra
A helyszínen megtekinthető: 2016. május 17. 11.00 óra

Sopron, Balfi út 30. sz. alatti pincehelyiség
Az ingatlan jellege: társasházi külön lapon felvett pince
hrsz.: 2118/1/A/9, területe: 128 m2
Induló ár: 2.250.000 Ft (áfamentes értékesítés)
A licittárgyalás időpontja: 2016. május 20. 8.30 óra
A helyszínen megtekinthető: 2016. május 17. 9.30 óra

Sopron, Balfi út 1–3. sz. alatti pincehelyiség
Az ingatlan jellege: társasházi külön lapon felvett pince
hrsz.: 2096/A/24, területe: 27 m2
Induló ár: 220.000 Ft (áfamentes értékesítés)
A licittárgyalás időpontja: 2016. május 20. 9.00 óra
A helyszínen megtekinthető: 2016. május 17. 10.00 óra

Sopron, Bástya u. 65. sz. előtti ingatlan
½-ed tulajdoni hányada (52 m2)
Helyrajzi száma
alapterülete
rendeltetése
842
104 m2
beépítetlen terület
Induló ár: 492.000 Ft (áfamentes értékesítés)
A licittárgyalás időpontja: 2016. május 20. 9.30 óra
A helyszínen megtekinthető: 2016. május 17. 10.30 óra

Sopron, Bástya u. 65. sz. mögötti ingatlan
630/2072 tulajdoni hányada (315 m2)
Helyrajzi száma
alapterülete
rendeltetése
841/1
1036 m2
beépítetlen terület
Induló ár: 2.216.000 Ft (áfamentes értékesítés)
A licittárgyalás időpontja: 2016. május 20. 9.30 óra
A helyszínen megtekinthető: 2016. május 17. 10.30 óra

Sopron, Rózsa u. 16. sz. alatti ingatlan
Helyrajzi száma
alapterülete rendeltetése
684
31 m2
beépítetlen terület
Induló ár: 134.000 Ft (áfamentes értékesítés)
A licittárgyalás időpontja: 2016. május 20. 10.00 óra

Sopron, Mátyás király u. 7. sz. alatti
pincehelyiségek
Az ingatlanok jellege: társasházi külön lapon felvett alagsori
raktár
Hrsz.:
területe: megnevezése
induló vételára
2799/A/12 10 m2
pince
152.000 Ft
2799/A/13 11 m2
pince
167.000 Ft
(áfamentes értékesítés)
A licittárgyalás időpontja: 2016. május 20. 11.00 óra
A helyszínen megtekinthető: 2016. május 17. 11.30 óra

Sopron, Újteleki u. 15. sz. alatti ingatlan
2/3 tulajdoni hányada (61 m2)
Helyrajzi száma
alapterülete rendeltetése
394
92 m2
gazdasági épület és udvar
Induló ár: 3.802.000 Ft (áfamentes értékesítés)
A licittárgyalás időpontja: 2016. május 20. 11.30 óra
A helyszínen megtekinthető: 2016. május 17. 12.00 óra

A licittárgyalások helye:
Polgármesteri Hivatal, Sopron, Fő tér 1. II. em.
Városgazdálkodási Osztály
Az ingatlanok műszaki állapotával kapcsolatban
a Sopron Holding Zrt.-nél a 99/514–644-es
telefonszámon tájékozódhat.
A licittárgyalás részleteiről érdeklődhet:
Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
Városgazdálkodási Osztályán ügyfélfogadási
időben, a 99/515–404-as telefonszámon.
A részletes licitkiírások a
www.sopron.hu/önkormányzat
menüpont alatt olvashatóak.
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Szív
A VOLT Fesztivál rengeteg
embert – fiatalt és idősebbet egyaránt – vonz Sopronba június utolsó napjaiban. A koncertélmények
mellé e néhány napban szeretnénk megmutatni nekik a
vendéglátó város legszebb, legemberibb arcát. Mi lehetne erre alkalmasabb, mint a művészeti alkotások sokszínűsége, varázsa?
Hívunk ezért minden, a városunkban vagy
vonzáskörzetében élő amatőr művészt, alkotót, művészeti csoportot, legyen részese ennek
a „szívtárogató” eseménysornak! Műfaji és életkori megkötés nélkül jelentkezhet mindenki, aki szeretne tenni azért, hogy a VOLT-ra érkezők szívmelengető élményekkel
gazdagodva, visszatérni akaró barátként gondoljanak Sopron városára.
Jelentkezni az alábbiak szerint lehet:
- az alkotás műfaji megjelölése, címe és néhány mondatos bemutatása;
- a jelentkező rövid bemutatkozása, művészeti csoportoknál a produkcióban
résztvevők száma, játékuk tér- és időigénye;
- elérhetőségük közlése.
Jelentkezés 2016. május 24-ig az alábbi e-mail címen: ne@prokultura.hu

Tárjuk ki szívünket vendégeink felé!
Soproni Petőfi Színház
Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft.

KEDVES
SOPRONIAK!

MUTASSUK MEG
MAGUNKAT SZÁZEZER
FESZTIVÁLOZÓNAK!

Két hónap múlva újra százezres közönség érkezik Sopronba, a 24. Telekom VOLT Fesztiválra, amelyet az idei évben Európa legjobb közepes méretű fesztiváljának választottak Hollandiában.

A VOLT sikerében a kezdetek óta nagyon nagy szerep jut Sopronnak és a vendégszerető
soproniaknak.
A város vezetőivel és sok partnerünkkel – vendéglátókkal, szolgáltatókkal – közösen azon
dolgozunk, hogy ezt az öt napot felhasználjuk arra is, hogy Sopron legjobb arcát mutassuk
meg a hozzánk érkezőknek, hiszen biztosak vagyunk abban, hogy aki most beleszeret a városunkba, arra később visszatérő vendégként számíthatunk majd.
Annak érdekében, hogy Sopront is megismerjék a vendégeink, a Lövérekben zajló események mellett számos programot szervezünk június 28. – július 2. között a belvárosban, de
számítunk az Önök közreműködésére is.
Mindenütt jó, de legjobb Sopron! címmel csokorba szeretnénk gyűjteni azokat a programokat, kedvességeket és kedvezményeket, amelyekkel Önök
várják a VOLT-ra érkezőket.
Kérjük, ha a fesztivál ideje alatt az Ön kávézójában, borozójában, éttermében vagy bárhol a városban „történik valami”, amire
szeretné felhívni a VOLT-osok figyelmét, küldje el nekünk! Nem kell óriási dolgokra gondolni, már az is sokat
hozzátesz a város jó hírének öregbítéséhez, ha egy irodalmi felolvasásnak lehet részese, vagy ha egy helyi zenész vagy DJ kedveskedik
a terasz vendégeinek, de örömmel hírt adunk arról is, ha VOLTos menüvel vagy bármiféle akcióval várják a Sopronba érkezőket.
Az akció részletei és a jelentkezés feltételei a www.volt.hu/
sopron oldalon találhatóak.
Köszönjük a vendégszeretetüket!
Fülöp Zoltán &
Lobenwein Norbert
házigazdák
Telekom VOLT Fesztivál

2016. JúNiUS 19.,
VASáRNAP, 20 óRA
FERTôRáKOSi KôFEJTô
éS BARLANGSZíNHáZ

M E G Ú J U LT

Ízelítő
TERMELŐI PIAC

KoNCeRTeK

a már jól ismert és újabb

GYôRiFiLHARMONiKUS ZENEKAR

VEZéNYEL:

RáCZ MáRTON

KöZREMûKöDiK:

SZEKERES ADRiEN–ének

JEGYVáSáRLáS
A PRO KULTúRA JEGYiRODáBAN:
PRO KULTÚRA
SOPRON
NONPROFIT KFT.

Liszt Ferenc Konferencia és Kulturális Központ
9400 Sopron, Liszt F. u. 1.
Tel.: +36-99/517-517, 517-518

www.gyfz.hu |www.prokultura.hu

a tulajdonában álló ingatlanokat

Sopron, Rákóczi F. u. 33. alatti
teremgarázs P20 jelű 13 m2 gépkocsibeálló
Bérleti díj alsó határa: 3.000 Ft/m²/év + áfa
Licittárgyalás időpontja: 2016. május 25. 9.30

Bérleti díj alsó határa: 10.000 Ft/m²/év + áfa
Licittárgyalás időpontja: 2016. május 25. 8.30
Megtekintés időpontja: 2016. május 19. 14 óra

KéKZENéL:

BÉRBEVÉTELRE MEGHIRDETI

Sopron, Széchenyi tér 2.
földszint 25 m2 alapterületű iroda

Szekeres Adrien legszebb
legismertebb dalai
szimfonikus zenekari
kísérettel

FRANKOS

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata

hévízi termelőkkel

május 13.
8-16 óráig
a LISZT-KÖZPONT előtt
www.prokultura.hu

A bérleti jogviszony időtartama: határozatlan
A bérlemény a jelenlegi állapotban kerül bérbeadásra.
Licittárgyalás helye: Polgármesteri Hivatal, Sopron, Fő tér 1.
Városgazdálkodási Osztály irodája.
Az ingatlanok műszaki állapotával kapcsolatban a
Sopron Holdingnál a 99/514–644-es
telefonszámon tájékozódhat.
A licittárgyalás részletekről érdeklődhet:
Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
Városgazdálkodási Osztályán ügyfélfogadási időben,
a 99/515–136-as telefonszámon.
A bérbevétel részletes feltételei a hivatal
földszinti előterében kifüggesztett, illetve a
www.sopron.hu/önkormányzat menüpont alatt
található hirdetményben olvashatóak.

2016. május 11.

Sport
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A soproni mérkőzésen 30 ponttal nyert az SKC

SVSE: tartós
hullámvölgyben Folytatódik a párharc
PÁDER VILMOS

Az NB II-es labdarúgó-bajnokság 26. fordulójában a Swietelsky–SVSE 3–3-as döntetlent játszott Csákváron. Első hallásra jónak mondható
az idegenben szerzett egy pont, de a látottak
alapján nagy csalódás a végeredmény.
A hazaiak már a mérkőzés elején nagy nyomás alá helyezték
a soproni védelmet. Az 5. percben Heinrich bizonyította jó formáját, lábbal spárgázta ki Oldal
Tibor bombalövését. Három
perc múlva ismét Oldal volt veszélyes, szabadrúgását a soproni
sorfal és a kapufa mentette. Az
első negyedóra végén ismét
a hazaiak veszélyeztettek, Oldal
sokadik helyzetét újra a felső léc
hárította.
A félidő második felére feljavult a Sopron, Grabant húszméteres lövését a hazaiak kapusa
bravúrral védte. A támadást
követően ismét Grabant szerzett meg egy lepattanó labdát,
a tizenhatos jobb sarkáról viszszajátszott a jókor érkező Rácz
elé, aki egyből kapura lőtt: 0–1.
A 30. percben növelhette
volna előnyét az SVSE, de Baracskai fejesét a hazai kapus látványosan védte. Az első félidő vége
előtt tíz főre fogyatkozott a Csákvár csapata, mivel Nyilasit kiállította a játékvezető. Az utolsó
percben még egy veszélyes
támadást vezettek a hazaiak,
Oldal lövését ismét a kapufa
hárította.

Szünet után jól kezdett a Sopron, az 52. percben Zamostny
kilépett a védők gyűrűjéből, 12
méterről a bal sarokba lőtt: 0–2.
A 62. percben Baracskait buktatták a büntetőterületen belül,
a megítélt tizenegyest Zamostny
a felső lécre lőtte, a kipattanó labdát Kapacina a hosszú sarokba
bombázta: 0–3.
Hetvenhárom percig jól tartotta magát az SVSE, majd tizenegy perc alatt kapott gólrekordot állított fel, hiszen a 84. percben már 3–3 volt az eredmény.
A találkozó utolsó nagy helyzetét Tihanyi hagyta ki.
A mérkőzés végén Supka
Attila elégedetlen volt a látottakkal. Mint mondta, a háromgólos vezetés után még volt ziccerük, de nem tudták lezárni
a találkozót.
A hátralévő négy mérkőzésen
nehéz percek várnak még a soproni játékosokra, feltétlenül kell
egy siker, hogy mindenki nyugodtan térhessen nyári pihenőre. Hétvégén megyei rangadó
várható, az SVSE a bajnokjelölt
Gyirmótot fogadja szombaton 19 órakor a Káposztás utcai
stadionban.

Az SKC Sopronban hengerelt a Paks ellen. A következő hazai meccset
pénteken este 6-tól rendezik a Novomatic-arénában. FOTÓ: NÉMETH PÉTER
RÁZÓ LÁSZLÓ

A bajnokság legjobb négy csapata közé
szeretne jutni az SKC és a Paks is – folytatódik tehát a küzdelem. Sabáli Balázs
együttese Sopronban fantasztikus játékkal ütötte ki az Atomerőmű csapatát.

A középszakasz után a 3. Atomerőmű és a 6. SKC játszik párosmérkőzését a továbbjutásért, az
első megmérettetést Pakson rendezték. A házigazda magabiztos
győzelmet szerzett az első találkozón, a végeredmény: Atomerőmű SE – Sopron KC. 95– 70.

Szombaton Sopronban folytatták az együttesek a negyeddöntőt. A soproniak repülőrajtot vettek, Ruják és Bavcic is
elemében volt, gyorsan meglett
a tízpontos hazai előny.
Taylor jól centerezett és Tiggs
dobásai is ültek, így a második
negyedben is már húszpontos
lett a különbség, a közönség
pedig több, szép hazai megmozdulás után is tombolt a lelátón, nagyszünetre majdnem
elérte az 50 pontot a hazai csapat (47–27).
Fordulás után is kiválóan ment
a hazai csapatnak a támadójáték, így a Paks nem tudott közelebb kerülni, sőt, már harminc
pont körüli különbség alakult ki.
A meccs végére kevés védekezés és sok szép kosár jellemezte
a találkozót, amelyen örömjátékkal tudott egyenlíteni a negyeddöntőben a Sopron. A végeredmény: Sopron KC – Atomerőmű
SE: 89–59.
– A játékosok hozzáállása
megváltozott, nem pedig az
edzői stáb tett csodát a mai
meccsen. Ennek örülök, hiszen
úgy játszottunk, ahogy előre
elterveztük. Ilyen folytatással
abszolút megvan az esélyünk
a keddi győzelemre – mondta
Sabáli Balázs.
A Paks – SKC párosmérkőzés
harmadik találkozója kedd este,
lapzártánk után ért véget. A negyedik mérkőzést pénteken 18
órától rendezik Sopronban,
a Novomatic-arénában.

Díszhelyet kapott
az ötvenéves hokikupa

FELHÍVÁS!

A 80 centiméteres ezüstserleg átadása után: Halmosi Ferenc, Gilicze László,
Horváth Ferenc, Friedrich Árpád, Prattinger Gyula egykori játékosok, Bácskai
Kornél az SVSE képviseletében és dr. Pásztor György
RÁZÓ LÁSZLÓ

A Soproni Vasutas Sport Egylet és a Magyar Jégkorong Szövetség megállapodása szerint Budapestre került az SVSE 50 éve, vidékbajnoki címért
kapott kupája. Az 80 centiméteres ezüstserleg
a magyar Hoki Múzeum díszhelyén látható.
1963-ban a Magyar Jégkorong
Szövetség szervezésében Debrecenben bonyolították le az első
jégkorong vidékbajnokságot.
Debrecen városa egy 80 centi
magas színezüst serleget ajánlott fel a győztesnek. A kiírás szerint, amelyik csapat háromszor
elnyeri a bajnoki címet, végleg
hazaviheti a serleget.
Első alkalommal három csapat vett részt a küzdelmekben:
a soproni Széchenyi-gimnázium,

a Győri Vasas ETO és a Debreceni
Dózsa. Meglepetésre egy győzelemmel és egy döntetlennel
a Széchenyi csapata végzett az
első helyen, következő évben
pedig a győriek nyertek.
1965-ben a Széchenyi-gimnázium csapatát átvette a Soproni Vasutas Sportegylet. Ebben
az évben már négy résztvevője
volt a bajnoki küzdelmeknek,
az eddig három csapat mellett
a Ráckeve is nevezett. Az SVSE ha-

talmas küzdelemben, jobb gólarányával szerezte meg a győzelmet, s ezzel a díszes kupát.
Az 1966-os, negyedik kiírásban
öt csapat vett részt. Az SVSE-n
kívül a Debreceni Dózsa, a Ráckeve, a Balatonfüred és a Sajtó
SK. Az SVSE mind a négy ellenfelét legyőzve, pontveszteség nélkül szerezte meg vidékbajnoki
címet. Ez volt a harmadik alkalom, így a díszes serleg végleg
Sopronba került.
A kupa ötven éve pihen Sopronban, a Lövér körúti pálya klubhelyiségének vitrinjében. Az SVSE
és a Magyar Jégkorong Szövetség megállapodása értelmében
május 8-tól véglegesen új helyen,
Budapesten, a Városligeti Műjégpályán, a Hoki Múzeum díszhelyén tekinthető meg.

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.)
a 2016. évben, Sopron közigazgatási területén

KÖRNYEZETSZÉPÍTÉSI

VERSENYT
HIRDET A KÖVETKEZŐ KATEGÓRIÁKBAN
1. intézmények
2. lakóközösségek
3. családi házak

4. balkon, erkély, terasz
5. vállalkozások

A VERSENYBEN VALÓ
RÉSZVÉTEL FELTÉTELE
a nevezés, melyet a következő címre
kell küldeni: Sopron Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatal Városgazdálkodási
Osztály (9400 Sopron, Fő tér 1.).

AZ ÉRTÉKELÉST SZAKÉRTŐ
BIZOTTSÁG VÉGZI JÚNIUS VÉGÉN
tB[ÏQàMFU VEWBS FMǮLFSU PMEBMLFSU ÏTB
csatlakozó közterület gondozottsága
tB[ÏQàMFUWJSÈHPTÓUÈTBÏTB[PL
gondozottsága alapján

NEVEZÉSI HATÁRIDŐ
2016. június 8.
Értékelésre kerül minden kategóriában az,
aki írásban nevezett be e nemes versenybe.

GYŐZTESEKET KATEGÓRIÁNKÉNT
HIRDETNEK, JUTALMUL VÁSÁRLÁSI
UTALVÁNYT KAPNAK
I. helyezett: 50 000 Ft,
II. helyezett: 40 000 Ft,
III. helyezett: 30 000 Ft értékben.
Részvételüket előre is köszönöm!
Dr. Simon István alpolgármester

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

Szerkesszük közösen a Soproni Témát!
szerkesztoseg@sopronitema.hu
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Arab fesztiválon
jön járt a Strokes

Táncolj velem élet! – az énekesnő új nyári slágerrel jelentkezett

Szeder Sopronba
KÓCZÁN BÁLINT

Két elbűvölő énekesnő lép fel Sopronban a közeljövőben. SzederSzabó Krisztina és Tompos Kátya
a mai zenei generáció meghatározói egyénisége különleges stílusának köszönhetően. Tavaszi turnéjukkal járják az országot.
A rövidesen megjelenő vadonatúj nagylemeze előfutáraként új dallal jelentkezett az énekes–dalszerző Szeder. A Táncolj
velem élet! egy sodró hangulatú,
lendületes nyári dal, igazi életigenlő sláger. Ez nem meglepő
az énekesnőtől, hiszen már első
albumán is tanúbizonyságot tett
életvidámságáról, szókimondásáról. – A második album, bár
sok mindenben követi az első
lemez hangulatát, stílusát, úgy
érzem, vagányabb, bátrabb lett.
Mindez a gazdagabb hangzásnak, és talán az elektromos gitárnak is köszönhető – kezdett bele
Szeder-Szabó Krisztina, majd így
folytatta. – Teljesen nem szakadtunk el attól az akusztikus világtól, amit tőlünk megszoktak.
Fenyvesi Márton társproducerrel
vittünk bele még egy nagy adag
spirituszt, és így új távlatok
nyíltak meg.
Kriszti ezúttal még merészebben nyúlt a zenéhez, és a szöve-

gekhez is. A lemez minden sora
belőle fakad, valahogy egyre
mélyebbről engedte feltörni az
érzéseket, amelyek aztán dalok
formájában öltöttek testek.
– Nehéz időszakon vagyok túl,
így sok a drámával teli, szomorú
dal is. Remélem, megnyugvást
tudnak nyújtani másoknak,
ahogy nekem is segített kiénekelnem magamból a rosszat
– vallotta be Szeder.
Az új anyag színes, mélységekben és gondolatokban gazdag,
a humort és az iróniát, sőt az öniróniát sem nélkülöző album lett.
Egy sokkal érettebb nő képe bontakozik ki majd benne, aki nem
fél az intimitástól, tud és mer játszani, és belenézni abba a bizonyos tükörbe is, ha kell.
Szeder május 15-én Tompos
Kátyával érkezik Sopronba, a Búgócsiga Akusztik Gardenbe. A két
díva egy élménydúsnak ígérkező
koncerttel készül a leghűségesebb városba.

A közelmúltban Szaúd-Arábiában járt a Strokes. A soproni
ütőegyüttes egy gyerekeknek szóló, többnapos fesztiválon vett részt, amelyet Jeddah
városában, egy sportcsarnokban
rendeztek.
– Nagy örömmel fogadta
a kö zönség, amit csinálunk.
Sőt, a technikai hangbeálláson,
éjszaka a szervezőknek annyira
megtetszett a produkció, hogy
az amerikai koreográfus rögtön bele is rendezte az együttest a nagyszínpadi show nyitányába – mesélték a tagok.

Kubában zúzzák a verdákat
Megkezdődött a Halálos iramban 8 kubai forgatása. Erről
maga a rendező, F. Gary Gray adott hírt Instagramján: képet
posztolt, amelyen másfél tucatnyi hiányosan öltözött kubai
lány körében integet. Ez az első eset, hogy ekkora amerikai produkció a még mindig kommunista országban forgat.
Mindezt az teszi lehetővé, hogy tavaly az Egyesült Államok
és Kuba látványosan közeledni kezdett egymáshoz. A Halálos iramban 8 stábja korábban Izlandon forgatott, májusban
és júniusban pedig Cleveland utcáin száguldanak.

ZÓRÁD ERNŐ

festőművész, grafikus és képregényrajzoló
életművét bemutató
kiállítás

MÁJUS 9-29. – LISZT KÖZPONT
A belépés díjtalan. Megtekinthető naponta 9-17 óráig.

www.prokultura.hu

INGYENES KÖZÖSSÉGI HETILAP

A Strokes idén ünnepli fennállásának 20. évét, így mozgalmas
az esztendő. – Fontos számunkra
ez a kerek évforduló. Mindenképpen szeretnék ezt látványos
koncerttel és sztárvendégekkel
megünnepelni Sopronban!
Az ütősök nem unatkoznak:
a közelmúltban például Cegléden, a nemzetközi dobos és
ütős gálán egy különleges felkérésnek tettek eleget. Az idén
szintén húszéves Bosphorus
cintányérgyártó manufaktúra
tiszteletére egy egyedi műsorszámot állítottak össze.

Egymillióan
az UEFAdalban

Több mint egymillió közreműködője van David
Guetta 2016-os UEFAhimnuszának.
A dj-mogul 2015 decemberében írt ki pályázatot
a foci- és zenerajongóknak, hogy adják a hangjukat a 2016-os foci Eb himnuszához. A cél 1 millió fan
bevonása volt, ami Guetta
legnagyobb meglepetésére és örömére mostanra sikerült. Az elkészült „egymilliós” mix, a This One’s
For You! májusban debütál.
– Amikor egymillió zeneés focirajongót kértem
arra, hogy zenéljen velem, fogalmam sem volt,
hogy hány ember reagál
egyáltalán. Az az eszméletlen erő és támogatás,
amit a világ minden pontjáról kaptam, egyszerűen elképesztő. Most már
mindössze annyi dolgom
maradt, hogy dalt gyúrjak
a beérkezett felvételekből!
– mondta Guetta.
A 2016-os labdarúgó Eb
június 10-én 21 órakor indul, az első meccsen Franciaország és Románia küzd
meg egymással a Saint-Denis stadionban.
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