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Az előadásokból befolyó bevétel egy részét Grecsó Krisztián, Dés László, Dés András és az 
Aegon Magyarország Zrt. közösen felajánlják jótékonysági célokra a Csodalámpa Alapítvány javára.

szervezés: Bodnár Réka, NARA Production Kft. design: S8 Studio
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www.aegondij.hu
www.facebook.com/aegondij
www.facebook.com/MellettemElferszEstek
www.grecsokrisztian.hu

Liszt Ferenc Konferencia és Kulturális Központ
jegyár: 2000 Ft

ELŐADÁS:

április 10. szerda 19 óra Sopron

 csaphornyos (hagyományos) parkettalerakás
 szalagparketta-lerakás
 intarzia és csillagparketta lerakása
 lamella és 2 rétegű parketta lerakása
 parketták javítása
 parketták csiszolása lakkozása, viaszolása
 vakpadlójavítás, új vakpadló kialakítása
 szőnyegpadló lerakása
 betonkiegyenlítés (padloponozás)

Minden, a
mi parke

tta,

és azza
l kapcs

olatos!

Molnár Kálmán parkettázó

9407 Sopron, Halastó utca 11. www.molnarparketta.hu





…HOGY A GYEREKEK MINDEN NAPJA
BOLDOG LEGYEN KÖNYVEKKEL

DÉLELŐTTI PROGRAMOK 10-12 ÓRÁIG
A pályázatra érkezett művek
bemutatása, díjkiosztás
Játékok Író Cimborákkal
(Mészöly Ági, Nyulász Péter, Dávid Ádám)
 mesélős, rajzfilmezős, verselős, mondókázós, rajzolós, 
focibajnokságos, krimiírós

Papírszínház

DÉLUTÁNI PROGRAMOK 15-18 ÓRÁIG
Játékok Író Cimborákkal
Élet Sárkányföldön
Papírszínház
Kreatív kuckó, ahol készíthetsz
 ismert mesehősöket
 saját albumot, melyben gyűjtheted kedvenc képeidet
 könyvillusztrációt nyomdagéppel

16.00

A KOLOMPOS EGYÜTTES
MESEKONCERTJE
„Furulyás Palkó”

FOLYAMATOS PROGRAMOK 10-18 ÓRÁIG
Könyvárusítás
Könyves bolhapiac
Mesélő képek
 Mesekönyv illusztrátorok kiállítása

Hókupackavacka finomságai

A Kolompos együttes koncertjére a belépő 1.500 Ft,
a többi program ingyenes

Partnerünk:

II. Nemzetközi 
gyermek könyvnap

ÁPRILIS 6. 
SZOMBAT

 10.00–18.00

LISZT-KÖZPONT

SOPRONI TAVASZI 
NAPOK 2013

ÁPRILIS 11.,  CSÜTÖRTÖK 19.00

Dumaszínház
Liszt-központ

KŐHALMI ZOLTÁN
PATAKI BALÁZS
KOVÁCS ANDRÁS PÉTER



Ünnepi műsor a
Költészet Napja
alkalmából
Pro Kultúra József Attila Művelődési Háza 
9494 Sopron-Balf, Fő u. 27.
Április 13. szombat 18 óra

Időm hármastükre
I. Tűzliliom az éjszakában

H. Nagy Cecília versmondó
három részből álló verses estjének első része

ezután:

Megzenésített versek
közreműködik Arustei Andrea és
Biczó Lilla (ének,gitár)

A belépés díjtalan!



ízelítő
Az Ízutazásról jól ismert Hévízi 
Termelők kínálják portékáikat
minden hónap második péntekén a 
Liszt-központ előtt. Hoznak magukkal 
mézet, lekvárt, savanyúságot 
és kézműves árukat is.

Újra Termelői 
Piac Sopronban

2013

LISZT-KÖZPONT

ÁPRILIS 12.
MÁJUS 10.
JÚNIUS 14.

8–16 ÓRÁIG

Nálunk biztosan megnyalja mind a 10 ujját!

 Sopron, Liszt Ferenc u. 1.
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www.prokultura.hu www.facebook.com/prokultura 2013

Nyilvános Tavaszi 
Parktakarítások

Április 2. Jereván-lakótelep
(találkozási pont: buszvégállomás)
Április 3. József Attila-lakótelep
(találkozási pont: Jegenye sori ABC)
Április 4. Citadella 
(találkozási pont: Kresz-park)
Április 5. Tómalom 
(találkozási pont: játszótér)

Elérkezett a tavasz, 
tisztítsuk meg együtt a környezetünket! 

Helyszínek:

Minden alkalommal 14 órától
várjuk az önkéntes soproniakat!
A Sopron Holding Zrt. biztosítja a gyűjtéshez 
szükséges zsákokat és kesztyűket.

www.sopronholding.hu -  holding@sopronholding.hu  - www.facebook.com/sopronholding

Érd: 99/514-671(munkanapokon 6:00-14:00 között)



WWW.SOPRONISZINHAZ.HU

Katona Imre: Csíksomlyói magyar passió című zenés misztériumjátékát tekintheti meg a kö-
zönség áprilisban a Soproni Petőfi  Színházban. Az előadást - amely az Evangélium Színház-
zal közösen készült - Pataki András állította színpadra, a zenét a Ghymes együttes Kossuth- 
díjas tagja Szarka Gyula szerezte. A koreográfus a Harangozó-díjas Demcsák Ottó, aki a le-
gendás Győri Balett alapítója volt, jelenleg pedig a soproni teátrum tánctagozatának a veze-
tője. Főbb szerepekben: Horváth Andor, Krizsik Alfonz, Savanyu Gergely, Szőcs Erika,
Sárdy Zoltán, Ács Tamás, Papp Attila, Diószegi Imola, Farkas Tamás, Szlúka Brigitta.

Előadások:

2013 április 5. 19.00 (DÉRYNÉ)

2013 április 6. 19.00 (LACKNER)

2013 április 7. 15.00 (JAKAB)

2013 április 7. 19.00 (NÁDASSY)

2013 április 8. 18.00 (ROTH)

2013 április 9. 12.00 (HANDLER)

2013 április 9. 18.00 (IFJÚSÁGI B)

2013 április 10. 18.00 (VAS-VILLA’)

2013 április 11. 19.00 (PALOTAY)

2013 április 12. 19.00 (SZÉCHENYI)

2013 április 13. 19.00 (BLAHA)

2013 április 18. 19.00 (MEDGYASZAY)

2013 április 19. 19.00 (CSATKAI)

2013 április 20. 19.00 (LÖSZL)

2013 április 21. 19.00 (JÁSZAI)

2013 április 24. 18.00 (ORSOLYA)

2013 április 25. 19.00 (RAJZ)

2013 április 26. 19.00 (JÁVOR)

Csíksomlyói magyar passió
Áprilisban műsoron a Soproni Petőfi  Színházban



WWW.SOPRONISZINHAZ.INFO

Császár Angela, Sebő Ferenc és Dinnyés József is Sopronban ünnepli a magyar költészet 
napját. Egy hétig  ugyanis a verseké lesz a főszerep a Soproni Petőfi  Színházban és az egész 
városban április 6-13-ig. 

Előadások:

2013. április 6., szombat (10 órától 17 óráig – Soproni Petőfi  Színház – Nézőtéri büfé)

Orbán Júlia vezetésével a Soproni Petőfi  Színházban

versmondó maraton indul, beszélgetésekkel.

17 órakor Gergye Rezső, a vasvári Nagy Gáspár Művelődési Központ

igazgatója előadja Hajnóczy Péter: Dinamit c. monodrámáját

Az április 6-i rendezvények ingyenesen látogathatóak.

2013. április 8. (16 óra) Liszt-központ

Dinnyés József: Zenés szabadiskola 1. - Mohács után (XV. század) 

2013. április 9. (16 óra)  Liszt-központ

Dinnyés József: Zenés szabadiskola 2.- Megholdulni, túlélni! (XVII. század)

2013. április 10. (16 óra) Liszt-központ

Dinnyés József: Zenés szabadiskola 3. - Megújhodás vagy felvilágosodás? (XVIII. század)

2013. április 11. (16 óra) Liszt-központ

Dinnyés József: Zenés szabadiskola 4.

Reform - újraformált világot? (XIX. század)

2013. április 11-én

a Soproni Petőfi  Színház társulata a

magyar költészet napjának tiszteletére

egész napos versmondást tart.

7:30-tól 18 óráig a város egész területén.

2013. április 12. (16 óra) Liszt-központ

Dinnyés József: Zenés szabadiskola 5.

Kik vesznek körül? (XX. század)

2013. április 13. (19 óra) Liszt-központ

A Parnasszus csillagai (Költők – versek – életek)

Szereplők:

Császár Angela (Jászai-díjas, érdemes művész),

Juhász Róza, Sebő Ferenc (Kossuth-díjas), Perger László

Dramaturg-rendező: Juhász Róza

Magyar költészet Hete
Verskavalkád legendákkal



2013. április 3. 9
www.sopronitema.hu  

Sport

JEGYIRODA:

Első állomásunk:

Botár László 

Fölényesen, 93–69-re verte a 
Szegedet az első hazai alsóházi 
középszakasz-mérkőzésén hazai 
pályán az SKC.

Bár a szegedi csapat tartalé-
kos volt, ez semmit nem von 
le a magabiztosan diadalmas-
kodó soproni fiúk érdemeiből. 
Többen is – köztük a legutóbb 
szerződtetett légiós, az ameri-
kai bedobó, Charles Hinkle és 
a sérüléséből felépülő Molnár 
András – javuló formát mutat-
tak, előbbi kezd beilleszkedni, 
utóbbi pedig játékba lendülni.

A neheze persze csak most jön 
Meszlényi Róbert fiai számára, 
akik ma az ellen a ZTE ellen ját-
szanak az MKB-arénában, akik-
től az alapszakasz utolsó mecs-
csén kikaptak. Akkor az a vereség 
az alsóházba „utalta” a gárdát.

A szakvezető azt fejtegette, 
hogy hosszú idő után végre min-
denki egészséges, harcra kész, 
és együtt tud edzeni a társaság. 
A ZTE elleni összecsapást köve-
tően jön az a két meccs, amely 
végül dönteni hivatott arról, 

hogy a rájátszásban a legjobb 8 
között vagy a 9–12. helyért foly-
tathatja-e az SKC. Előbb Pécsett 

játszik a csapat április 16-án, 
majd a záró fordulóban a Szom-
bathely jön Sopronba 21-én.

Javuló játékkal lett 
biztos az SKC-siker

Magabiztosan győztek: Az első hazai alsóházi középsza-
kasz-mérkőzésen a Szegedet verte az SKC FOTÓ: TÓTH ZSOMBOR

Szalai Viktor

Nehezen indult, magabiztos győzelem lett 
a vége, az SVSE–GYSEV Goldschmidt 3–1-re 
legyőzte a bajnokság 20. fordulójában a Paks II. 
együttesét hazai pályán. Szombaton nemcsak 
egy bajnoki, hanem a megyei derbi következik.

Sok-sok évvel ezelőtt, ami-
kor még Sopronnak két NB 
II-es csapata volt, a városban 
élt egy mondás, mely vala-
hogy így szólt: „Itt a húsvét, itt 
a nyúl, Matáv–Sfac 3:0”. Ezt a 
kis szójátékot mondogatták a 
mérkőzés előtt a szurkolók, 

behelyettesítve a mostani 
csapatokkal. 

A szurkolók kitettek magu-
kért a zord időjárás, az ünnep és 
a hirtelen helyszínváltozás elle-
nére, hisz szép számmal látogat-
tak ki a mérkőzésre. Hiába taka-
rították le csütörtökön a havat 

a városi stadionban, a hétvégén 
leesett nagy mennyiségű csapa-
dék alkalmatlanná tette a gyep-
szőnyeget játékra. Mind a játék-
vezetők, mind a vendégegyüttes 
azonnal partner volt, hogy a baj-
nokit az új műfüves pályán ren-
dezzék meg. 

A találkozót kezdettől fogva 
uralta a Vasút, ám az első játék-
részben több veszélyes megol-
dása is volt a paksiaknak. Oly-
annyira, hogy hidegzuhanyként 
hatott, amikor a 44. percben 
megszerezték a vezetést. Bücs 
Zsolt a cserékkel folyamatosan 
alakította át a hazai csapatot. 

A soproni szakvezető jobban 
nem is nyúlhatott volna tar-
talékaihoz: Horváth András és 
Lackovich Donát is gólt szerzett. 
A két találat között Deme bele-
piszkált Varga szabadrúgásába, 
azaz az SVSE a Haladás II. után a 
Paks II-t is legyőzte. Varga Gábor 
teljesítményével kiemelkedett a 
mezőnyből, adott 3 gólpasszt, 
lőtt két kapufát, szinte csak a gól 
hiányzott a játékából. A sopro-
niak először az idei szezonban 
két bajnokit nyertek egymás 
után. A sorminta szombat dél-
után Győrben, az ETO II. ellen 
folytatható.

GYŐZELMI SOROZATBAN
Az SVSE a Haladás II. után hazai pályán hétvégén a Paks II-t is legyőzte FOTÓ: TÓTH ZSOMBOR

Megyei rangadón folytathatja a csapat a felzárkózást

Ismét SVSE-győzelemSzalai Viktor

Másfél héttel ezelőtt 
indult el az a régiós 
bajnokság, melyben 
az SC Sopron két elő-
készítő korosztálya is 
részt vesz. 

A cél a minőségi versenyezte-
tés – mondta Horváth Csaba. A 
soproni klub U11–U8-as szakmai 
vezetőjével beszélgettünk.

– Mi a célja a régiós bajnok-
ságnak?

– A régiós bajnokságot az 
U10-es és U11-es korosztály szá-
mára írták ki. Célja a gyerekek 
szervezett keretek között tör-
ténő minőségi versenyeztetése, 
megfelelő mérkőzésszámmal. A 
különbség a korábbi programok-
kal szemben, hogy nem torná-
kon, hanem bajnoki rendszerben 
történik a lebonyolítás, segítve 
az átmenetet a kis területű játé-
kokról a nagypályás játékra.

– Miért most írták ki?
– Már évekkel korábban 

megkezdődött az előkészítő 
korosztályok számára egy 
színvonalas versenyrendszer 
szervezése, de a megszerzett 
tapasztalatok alapján most sike-
rült megvalósítani.

– Kik vesznek részt benne?
– A régiós bajnokság meghí-

vásos elven működik, hogy a 
céljait elérje. A bajnokságban a 

Győri ETO FC, az Illés Akadémia, 
Pápai ELC, Veszprém UFC és a 
Videoton FC korosztályos csa-
patai szerepelnek.

– Mennyire fontos ezek-
nek a korosztályoknak a 
versenyeztetése?

– Az egyén fejlődése a legfon-
tosabb. A képzésnek az egyik 
fontos eszköze a mérkőzés, 
ahol visszaigazolásokat kapunk 
az elvégzett szakmai munkáról. 
Fontosnak tartjuk, hogy a mér-
kőzéseken látványosan, öröm-
mel és stílusosan játszanak a 
gyerekek. Célunk, hogy játék-
felfogásunkat minden mérkő-
zésen láthatóvá tudjuk tenni.

– Régiós ellenfeleinkhez 
képest hol tart ezekben a 
korosztályokban a soproni 
utánpótlás?

– A helyes úton járunk, ezt alá-
támasztják a téli hazai és kül-
földi teremtornákon elért sike-
rek. A régiós bajnokság első for-
dulójában hazai pályán U10-es 
és U11-es korosztályunk is stí-
lusos játékkal, magabiztosan 
győzte le a Pápai ELC korosztá-
lyos csapatait.

– Milyen egyéb versenyezte-
tési lehetőségek vannak ezek-
ben a korosztályokban?

– Ősszel és tavasszal a kör-
zeti Bozsik-tornákon és rangos 
hazai, illetve külföldi meghívá-
sos és saját rendezésű tornákon 
veszünk részt, ahol szép sikere-
ket értünk el.

Régiós verseny

Az alábbiakban az SC Sopron hétvégi, bajnoki 
eredményeit közöljük:

Utánpótlás-eredmények

U19 CSORNAI SE – SC SOPRON „A” 0:3

SC SOPRON „B” – SÁRVÁR FC 0:1

U17 CSORNAI SE – SC SOPRON „A” 0:5

SC SOPRON „B” – SÁRVÁR FC 5:0

U15 SC SOPRON – GOLDBALL FC 0:2

U14 ILLÉS AKADÉMIA U14 – SC SOPRON 4:0

U13 SC SOPRON – GOLDBALL FC 5:1

U12 ILLÉS AKADÉMIA U14 – SC SOPRON 5:1

Japán vendégek
A Soproni Darazsak Akadémia 
meghívására Sopronba érke-
zett az U16-os Japán váloga-
tott. Szerdán 16 órakor az U16-
os nemzeti csapatunk ellen, 
míg csütörtökön 16 órakor a 
Darazsakkal mérkőznek meg 
az MKB-arénában. 







www.ny i to t takademia .hu
További információ:

Helyszín és jegyértékesítés: 
Liszt Ferenc Konferencia és Kulturális Központ 9400 Sopron, Liszt Ferenc u. 1.

A jegyek ára: 2300 forint

2013. április 17. 19.00

A szorongástól 
az önbecsülésig

Pál Ferenc 
Sopronban!


