


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. 10. 31-ig

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**



OKTÓBER 26.  PÉNTEK 11.00, 15.00

HALÁSZ JUDIT

OKTÓBER 24.  SZERDA 19.00

BÖDŐCS 
TIBOR

OKTÓBER 25.  CSÜTÖRTÖK 19.00

ZORÁN

Októberben is jó
hozzánk eljönni!

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

IGAZI

NAGYÁGYÚK
A LISZT-KÖZPONTBAN!



 

Az energiatakarékosság témájával zárul a Soproni Német 
Nemzetiségi Általános Iskola – DNÖ KEOP projektje

in memoriam

a Liszt Ferenc Társaság 
ünnepi hangversenye

2012. OKTÓBER 27. 
SZOMBAT 19 ÓRA
Liszt Ferenc Konferencia 
és Kulturális Központ

műsor
Liszt: Weinen, Klagen – variációk S. 180
Schubert: f-moll fantázia, op. 103, D 940
Liszt: Faust-keringő S 407 
Schumann: Mesetörténetek, op. 132

fellépők
Dárdai Árpád, Kuzsner Péter 
és Szekendy Tamás / zongora
Kóczán Péter / mélyhegedű 
Wagner Csaba / klarinét

JEGYÁR: 1800 FT BELÉPŐJEGYEK A PRO KULTÚRA JEGYIRODÁBAN VÁLTHATÓK.
9400 SOPRON, LISZT FERENC U. 1. TEL.: 99/517517. E-MAIL: JEGYIRODA@PROKULTURA.HU
WWW.PROKULTURA.HU



Németh Ervin

Szivárvány szép kapujában
ZENÉS MESEJÁTÉK

WWW.SOPRONISZINHAZ.INFO

bemutatók

november 5. 14.30 MÓRA

november 5. 17.00 JÓKAI

november 6. 14.30 ARANY

november 6. 17.00 GÁRDONYI

november 7. 14.30 ZELK

november 7. 17.00 BENEDEK

november 15. 14.30 WEÖRES

november 15. 17.00 LÁZÁR

Élt egy kis faluban Arkó és Ajnácska. 



2012. október 24.6
Az oldalt összeállította: ÉDER ANDREA  www.sopronitema.hu

Zöld Sopron

Öntsünk tiszta vizet a 
pohárba, jelen esetben 
tiszta hulladékot a 
szelektív konténerbe. 
Az STKH 32 gyűjtő-
szigetet üzemeltet, 
társasházakba helyez 
konténereket, de a 
soproniak bizonyta-
lanok: mit, hova?

Először is tisztázzuk, hogy mit 
jelent a szelektív hulladékgyűj-
tés. Ez a háztartásban keletke-
zett hulladék alapanyag sze-
rinti szétválogatott gyűjtését 
és a megfelelő gyűjtőedénybe 
való elhelyezését jelenti. Nem 
szemétről beszélünk, hiszen azt 
– a mai tudásunk szerint – nem 
lehet semmire sem használni. 
A szelektíven gyűjtött hulladék 
érték, a gyűjtőszigeteket üze-
meltető STKH naponta üríti a 
kihelyezett konténereket. SOHA 
nem öntik egybe a különböző 
alapanyagú hulladékot, hiszen 
csak a tiszta (azaz szennyezés-
től, más anyagokkal való kevere-
déstől mentes) állapotban tudja 
újrahasznosításra továbbadni 
az erre szakosodott cégeknek. Az 
sem fordul elő, hogy a kukások 
egy szigeten otthagyják egyik 
vagy másik típusú konténer tar-
talmát, csak köti őket a gyűjtési 
rend. Először a műanyagot „sze-
dik be” a városban, kiürítik az 
autót a válogatócsarnokban, 
aztán vissza a városba a követ-
kező fajtáért…

Ha már szóba került az újra-
hasznosítás, érdemes erről is 
többet tudni. A gyűjtőszigete-
ken legnagyobb mennyiségben 
visszagyűjtött műanyag és üveg 
tisztítás után válik úgynevezett 
másodalapanyaggá. Amíg ezt 
lehet felhasználni új termékek 
készítésére, addig sem kell új 
forrásokat kiaknázni a minden-
napi használati tárgyainkhoz.

Az STKH egyszerű eligazítást 
tud adni a bizonytalankodók-
nak, hogy minden a helyére 
kerüljön a hulladékok között is. 
A műanyaggyűjtőbe kerüljön 
minden lapítva: a PET-palack on 
kívül a tejes és gyümölcsleves 
doboz, a mosószeres flakon és 
a tejtermékes pohárka. Egyre 
kell figyelni: folyadék ne kerül-
jön bele! 

A papírgyűjtőbe a tiszta 
újságot, kartont lapjára hajtva 
tegyük. Zsíros, koszos papírt 
soha! Az üveges konténer az ita-
los üvegek gyűjtőhelye. Ablak-
üveget, tükröt ne szórjunk bele! 
A szelektív gyűjtéssel a háztar-
tási szemét mennyisége csök-
kenthető, ami – a hulladékszál-
lítási díj ismeretében – fontos 
szempont mindenkinek.

Van, aki eteti és kedvét leli 
a galambok látványában, és 
van, aki tűzzel-vassal irtaná őket. 
A kényszerű lakótársak igen jól 
alkalmazkodnak a körülmé-
nyekhez, ezért tömegük egyre 
nagyobb problémát okoznak.

A galambok nagy túlélők, nem 
zavarja őket sem a városi levegő-
szennyezés, sem a globális fel-
melegedés, így évente 4–5 alka-
lommal költenek a folyamato-
san változó körülmények között 
is. A galambok jól érzik magukat 
a városban, hiszen természetes 
ellenséggel nem találkoznak, 
az épületeink pedig biztonsá-
gos fész ke lő he lyet jelentenek 
nekik. Azzal, hogy a városlakók 
által kidobott, nagy mennyiségű 
szerves hulladék között válo-
gathatnak, nagyban hozzájáru-
lunk e madarak számának gyors 
növekedéséhez. Szaporaságuk 
sok gondot okoz a városiaknak, 
a galambürülék hatalmas meny-
nyiségben rakódik le a városi 
épületekre, padlásokra, köztéri 
szobrokra, parkok padjaira, de 
még az árnyékoló ernyőkre is. 

Sajnos ez nemcsak esztétikai 
problémát okoz, hanem állag-
romlás okozója, tűzbiztonsági 
problémák előidézője is lehet. 
A galambok által hátrahagyott, 
porladó szennyeződés az emberi 
egészséget is veszélyezteti.

Nem csoda, hogy sokan pró-
bálnak védekezni az ellen, hogy 
a galambok ne kerüljenek bizo-
nyos határon belül a lakókör-
nyezetünkhöz. A szakemberek 
nem szeretnék a madarakat 
kiirtani, de számukat korlátozni 
kell, hogy kevesebb konfliktust 
okozzanak. A magánházaknál 
hosszabb-rövidebb ideig hatá-
sos galambriasztók lehetnek a 
szél által mozgatott szalagok, 
fóliák. Főleg középületeken lát-
juk a beülőtüskéket és védő-
hálókat, amelyek szakszerűen 
felhelyezve megakadályozzák 
a galambok letelepedését, és 
ezt szolgálják a különböző zse-
lés riasztófolyadékok is. Létezik 
még az ultrahangos riasztás, 
mely az érzékeny hallószervű 
madarakat zavarja, így meg se 
közelítik az így védett helyet.

Nem keverve! A szelektív gyűjtőszigetekről a szétválogatott hulladék fajtáit egymás 
után szállítja el a gyűjtőautó a válogatócsarnokba FOTÓ: TÓTH ZSOMBOR

Még mindig sok a téves információ a hulladékgyűjtés körül

Miért rakjuk szelektíven?
A városi túlélők

BIZTONSÁGBAN
A galambok jól érzik magukat a városban – főleg, 
ha etetik is őket FOTÓ: TÓTH ZSOMBOR

A Zöld Állomás előtti parkoló-
ban lelkes soproni kiskereske-
dők, környékbeli őstermelők 
és kézművesek gyűlnek össze 
minden hónapban, hogy a vá-
sárra látogatók kedvükre válo-
gathassanak a hazaiból. Gon-
dolva a hűvösebb napokra, 

melengető étkekkel és külön-
leges finomságokkal készülnek 
már a kereskedők, lesznek íze-
sített mézek, zölddióbefőttek, 
gyógynövényszirupok is a sok-
sok megfizethető, jó minősé-
gű termék között. Már ha-
gyomány a Naturán, hogy 

masszőrök is adják tudásukat 
a jó közérzethez, ingyenesen 
lehet kipróbálni, hogy milyen 
jót tesz a fáradt testnek a szak-
értő kezek segítsége.
A szervezők várják további áru-
sok jelentkezését is. Informá-
ció: www. stkh.hu, 99/506–577

Naturaszombat az egészségért

Sziklakerti ritkaságok

Sok látogatót vonz az egye-
temi botanikus kert, különö-
sen a mind külsejében, mind 
növényállománya tekintetében 
megújult sziklakert. – A botani-
kus kert teljes területe mintegy 
17 hektár, melyből az alsó és a 
felső sziklakert csaknem egy-
hektárnyit tesz ki. Talán nem 

vagyok elfogult, ha azt mon-
dom, hogy szemben az alsó, 
parkosítottabb résszel, botani-
kailag a kert felső része, benne 
a megújult sziklakerttel érde-
kesebb, ennek megfelelően saj-
nos a „növénygyűjtők” is elő-
szeretettel látogatják. Egyre 
másra tűnnek el értékes, védett 

egyedek, melyeket rendre pótol-
nunk kell – tudtuk meg Cserpes 
Tamás kertészmérnök-gyűjte-
ményvezetőtől. Az Új Széchenyi 
Terv keretében megújult bota-
nikus kert adott legutóbb ott-
hont a Virágos Sopronért moz-
galom rendezvényének, melyen 
közel százan vettek részt.

A botanikus kertben: A Virágos Sopronért mozgalom rendezvényén közel százan vettek 
részt, főleg a növényritkaságokat bemutató sziklakert vonzott sokakat FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS
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Kultúra, művészetek

éves
A FELÚJÍTOTT
LISZT-KÖZPONT 

11.00 Maszk Bábszínház

10.00 Mozart Matiné

14.00 Soproni Mazsorettek

15.00 Sopron Táncegyüttes

15.00 Fajkusz Banda

15.00–18.00 Varga Gábor

15.00–18.00 Sárközi Gábor

15.00–18.00 Kónyai Tibor

15.00–18.00 Baranyai Konrád

16.30 Katedra együttes

16.00 Juventus Fúvószenekar

15.30 Városi Fúvószenekar 17.30 Prima Vista

18.00 Sopron Gospel

19.30 Continental Band

20.30 Strokes

14.25 MRL Modern Táncklub

NYITOTT HÁZ 
2012. OKTÓBER 28. 
VASÁRNAP 10.00–21.00

f o l y a m a t o s  p r o g r a m o k

Nyitott stúdiók

Alkalmi postaVásár-tér

Kiállítások

Gyerek-szeglet

Jó hozzánk eljönni!

www.prokultura.hu
www.facebook.com/prokultura

Liszt Ferenc Konferencia 
és Kulturális Központ

Kuntz Zoltán

Kevesen tudnak róla, de Sop-
ronnak is van 56-os mártírja, 
aki életét adta a szabadságharc-
ban. A Tatához közeli Bajon 
1956. október 27-én lezajlott 
tömegmészárlás során meg-
gyilkolt fiatalnak ma már csak 
egyetlen rokona, Sorok Rezsőné 
él Sopronban. Az özvegyasszony 
férje 14 évvel ezelőtt halt meg. Ő 
volt a sortűzben életét vesztett 
Sorok Gyula öccse.

– A férjem a haláláig ápolta 
testvére emlékét – mondja az 
asszony. – A forradalom idején 
ő még csak 18 éves volt, itt lakott 
Sopronban, de a bátyja, Gyula 
korábban Tatabányára költö-
zött, a bányában vállalt mun-
kát. Itt érte őket a Budapesten 
kirobbant forradalom híre. 
Társaival teherautóra szálltak, 
és fegyvert akartak szerezni a 
Tatához közeli baji laktanyában. 
Vitába kevered-
tek a kivezényelt 
katonasággal, de 
végül, mert nem 
adtak nekik sem-
milyen fegyvert, 
békében vissza-
szálltak jármű-
vükre .  Éppen 
in  dul ni akartak 
már, amikor alat-
tomos módon, 
hátulról érte őket egy géppus-
kasorozat. Nyolcukat a helyszí-
nen cafatokká téptek a lövedé-
kek, tíznél több súlyos sebesül-
tet a tatai kórházba szállítottak. 

Hosszú ideig nem tudta a csa-
lád, hogy mi is történt Gyulával. 
1957 januárjában exhumálták 
társaival együtt egy tömegsír-
ból, és a férjem meggyőződhe-
tett róla, hogy valóban a báty-
ját kapta vissza. Sorok Gyula 
24 évet élt. Szűk családi körben, 
csendben temették el a Szent 
Mihály-temetőbe.

Évtizedekig csak a férj baráti 
köre tudta, hogy a temetőben 
nyugvó családtagot 1956-ban 
sortűzben lőtték le. Igaz, Sorok 
Rezső gyakran járt Tatabányán 
és Bajon is, hogy bátyja tragi-
kus halálának körülményeit 
kutassa. Eredménnyel mégsem 
járt, mert beszélni akkoriban 
senki sem mert. Eltűntek a kór-
házi dokumentumok is, ame-
lyeket a sebesültek kezeléséről 
vezettek. Ő mégis minden októ-
berben nemzeti szalaggal átkö-
tött koszorút vitt a bátyja sír-
jára. Volt olyan, amikor a kegye-

leti jelkép már 
másnap eltűnt, 
ennek ellenére 
az elhallgatta-
tott mártír öccse 
erről a szokásáról 
sohasem mon-
dott le. Felesége 
elmondása sze-
rint egy balfi hét-
végi házban ren-
dezte be bátyja 

„emlékszobáját”, ahol fényké-
pei előtt gyakran elmerengett. 

Napjainkban csak a családi sír-
bolt őrzi Sopron egyetlen ötven-
hatos mártírjának emlékét…

Pluzsik Tamás

Jellegzetes arc, jellegzetes zene. Hozzátartozik 
Sopron belvárosához. Gyakran láttuk és hallot-
tuk a Tűztorony alatti átjáróban, az utóbbi idő-
ben pedig a Várkerületre tette át székhelyét. Ő 
Cryns János, alias Cini – az utolsó soproni hippi.

Egykori magyartanárunktól 
hallottam, hogy nincs olyan 
magyar szó, amiben ne lenne 
legalább egy magánhangzó. 

János vezetékneve csupa más-
salhangzóból áll… 
– Éppen ezért lettem Cini, 
ugyanis nehéz kiejteni a neve-

met. Belga név, édesapám oda-
valósi volt, de sajnos nem ismer-
tem. Tatabányán volt bányász, 
ott ismerte meg az édesanyámat, 
aztán nem sokkal azután, hogy 
én megszülettem, ő eltűnt, talán 
visszament Belgiumba. Fénykép 
sem maradt róla – magyarázza 
meg a nevének eredetét Cini.

– Nem jártam soha zeneis-
kolába, mindössze egy tanító-
mesterem volt, Wolf Attila, ő 
is utcazenész volt. Tőle lestem 

el jól-rosszul a szakmát. Van, 
amit rosszul, például a szájhar-
monikát első alkalommal for-
dítva tettem be az állványba, így 
azon azóta is visszafelé játszom. 
Már megszoktam, most már így 
marad, legyen ez az én speci-
alitásom – mondja János, aki 
az utcazenélés mellett alapító 
tagja a CDJB, azaz a Crazy Daisy 
Jug Band zenekarnak.

– Bár az utcazenélésnek is 
komoly szubkultúrája van, de 
azért zenekarban, egy közösség-
ben való játéknak egészen más 
a hangulata. A jug band zené-
szei nagyrészt házilag gyártott 
hangszerekkel játszottak, de a 
zenélésbe bevontak a háztar-
tásban használatos tárgyakat 
is, így például a demizsont, ami 
angolul jug, innen a név. Mára a 
jug band-ek elterjedtek az egész 
világon, de közös maradt a zene 
szeretete és a jókedv megterem-
tése – adja meg a Cini maga és 
az egész zenekar ars poeticáját.

Csakúgy, mint Cryns János, a 
CDJB zenekar is egyedi jelenség 
nemcsak a soproni, de a magyar 
könnyűzenei palettán. Több-
nyire country-bluest, a 60–70-
es évek zenéit és saját számo-
kat ad elő sajátos hangzásban 
hol akusztikus, hol elektromos 
hangszereken.

– A helyszín nem számít, sem 
nekem, sem a zenekarnak. Vala-
mikor az Ikva Áruháznál kezd-
tem, most pedig már nagyon 
várom, hogy átadják a Tűztor-
nyot. Annak nemcsak hangulata 
van, hanem egyedi akusztikája is!

Belga gyökerekkel: Utcazenész és a Crazy Daisy Jug Band alapítója

Az utolsó soproni hippi

Most más székhelyen: Cryns János főleg a Tűztorony alatt szeret zenélni FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS

Sortűz áldozata 
lett Sorok Gyula

„1957 januárjában 
exhumálták társaival 
együtt egy tömegsír-
ból, és a férjem meg-
győződhetett róla, 
hogy valóban a báty-
ját kapta vissza. Sorok 
Gyula 24 évet élt.” 

Sorok Rezsőné



2012. november 6. 19.00

Vekerdy Tamás

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

Sopronban!

Dr.

Érzelmi biztonság
Mit kell(ene) tudnunk 
a gyerekekről és magunkról?

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

A jegyek ára: 2300 forint



18+

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

szaküzlet
Sopron, Győri út 42.
Az IMO autómosónál 
a Salamon Motor fölött.

 2012. NOVEMBER 1. 18.00

„ E M L É K E Z Z Ü N K  E G Y Ü T T  H A L O T TA I N K R A … ”

 
 
 
 
 
 

TÁMOGATÓK

temetői koncert
a balfi temetőben

X. Hagyományos,

WWW.PROKULTURA.HU







OKTÓBER 25. CSÜTÖRTÖK 19.00 

KÖRTÁNC / KÓLÓ
ZORÁN
lemezbemutató koncertje 

OKTÓBER 26. PÉNTEK 11.00 ÉS 15.00 

HALÁSZ JUDIT 
KONCERT
Apa, fi gyelj Rám!

A KONCERTRE MINDEN JEGY ELKELT!

OKTÓBER 27. SZOMBAT 19.00 

A LISZT FERENC TÁRSASÁG
ÜNNEPI 
HANGVERSENYE
Műsoron Liszt, Chopin 
és Schubert művei
Közreműködők: 
Dárdai Árpád (zongora), 
Kóczán Péter (brácsa), 
Kuzsner Péter (zongora)

OKTÓBER 28. VASÁRNAP 10.00–21.00

NYITOTT HÁZ
Egész nap 
jubileumi 
programok a 
Liszt-központban

OKTÓBER 28. VASÁRNAP 15.00
SOPRON, EVANGÉLIKUS TEMPLOM

VARNUS XAVER 
koncert

NOVEMBER 1. CSÜTÖRTÖK 18.00
BALF, TEMETŐ, SZT. FARKAS TEMPLOM

X. TEMETŐI KONCERT 
Mindenszentek napján

NOVEMBER 6. KEDD 19.00

NYITOTT AKADÉMIA… 
A LÉLEK DOLGAI
DR. VEKERDY 
TAMÁS 
előadása: 
Érzelmi biztonság
Mit kell(ene) tudnunk a 
gyerekekről és magunkról?

NOVEMBER 6. KEDD 10.00-11.30 

AMI A TANKÖNYVEKBŐL KIMARADT SOROZAT
MÁTRIX
fi lmelemzés középiskolásoknak 
Géczi Gábor fi zikus, tanár 
tolmácsolásában.

RÉSZVÉTEL ELŐZETES JELENTKEZÉSSEL,
HATÁRIDŐ: NOVEMBER 1. 

John Steinbeck

Egerek és emberek 
OKTÓBER BÉRLET

25. csütörtök 19.00 RAJZ

NOVEMBER

2. péntek 19.00 SZÉCHENYI

éves

programajánló
október 24 – november 7.
www.prokultura.hu  |  www.facebook.com/prokultura
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