


A megvásárolt bérlet önmagában belépésre nem jogosít, beváltható 2015. május 15. és június 18. között a Pro Kul-
túra Jegyirodájában. A Nyári Barlangbérlet az egyes előadásokra rendelkezésre álló jegykontingensek függvényé-
ben válható be. A Nyári Barlangbérlet a bérleten feltüntetett egyszeri kedvezményre jogosít, más kedvezmények-
kel nem vonható össze.

Kálmán Imre
A BAJADÉR

Mascagni: PARASZTBECSÜLET
Leoncavallo: BAJAZZÓK

BENKÓ DIXIELAND BAND
gálakoncert

SZENTPÉTERI CSILLA & BAND
koncertshow

Eisemann Mihály-Szilágyi László
ÉN ÉS A KISÖCSÉM

SZENVEDÉLYEM VELENCE
táncjáték

Kálmán Imre
CSÁRDÁSKIRÁLYNŐ

Macdermot-Ragni-Rado
HAIR

DEMJÉN FERENC
élő koncert

BOBAN & MARKO MARKOVIĆ
ORCHESTRA

3 előadás az alábbiak közül:

Legyen a vendégünk!

NYÁRI BARLANGBÉRLET

3 különböző barlangszínházi előadásból és 
1 kőfejtő-témapark látogatásból

álló bérletet 
ajánlunk 15.000 Ft-ért, amely 2015. május 15. és 22. között vásárolható 

meg a Pro Kultúra Jegyirodájában, a fertőrákosi barlangszínház
2015-ös nyári szezonban játszott előadásaira.





Városi hírek www.sopronitema.hu 2015. május 20.4

Május minden vasárnapján zenével, 
helyben sütött finomságokkal 

és kedvezményes jegyárusítással 
várjuk kedves Közönségünket a 

Liszt-központ teraszán!

Május 24. 16.00
Egy falat muzsika

- GASZTRONÓMIAI BEMUTATÓ A 
SOPROFORNO CSAPATÁVAL

- ZENÉL A JUNKIE MONKEYS (tribute band)

WWW.FACEBOOK.COM/PROKULTURA 
WWW.PROKULTURA.HU

A FINOMSÁGOKAT A LANGALLÓ FALÓ BIZTOSÍTJA.
A JEGYIRODA VASÁRNAPI NYITVA TARTÁSA: 16.00-18.00

LISZT-TERASZLISZT-TERASZ

MADARÁSZ RÉKA

Kevesen tudják, hogy jelenleg több mint száz 
civil szervezet működik Sopronban, ezek közül 
mintegy 60 segítő csoport, szerveződés. Sop-
ron önkormányzatának és néhány elkötelezett 
embernek a jóvoltából az utóbbiakkal kapcsola-
tos információk már az interneten is elérhetők. 

– Korábban több olyan kiad-
vány is megjelent, amelyben 
a he  lyi szociális szolgáltatások-
kal kapcsolatos információk sze-
repeltek – mondja Bánfi Ákos 
humánszolgáltatási szakrefe-
rens. – Azt tapasztaltuk azon-
ban, hogy ezek a „szociális irány-

tűk”, kalendáriumok nem fed-
ték le a segítő szerveződések 
teljes skáláját, és a bennük sze-
replő adatok egy része már nem 
is aktuális. Éppen ezért tavaly 
felkerestük az összes olyan szo-
ciális–társadalmi erőforrásokkal 
rendelkező soproni civil és egy-

házi szervezetet, amely valami-
lyen segítő tevékenységet végez. 

A humánszolgáltatási osz-
tály „Civil szociális–társadalmi 
iránytű 2014” címmel bocsá-
totta útjára az információs 
füzetet. A kiadványban sze-
replő csoportok, szervezetek, 
klubok, társaságok a soproni 
polgárok fizikai és lelki jólété-
ért tevékenykednek: az önsegítő 
anonim csoportoktól a nagy 
nemzetközi szervezetek helyi 
képviseletéig.

– Célunk, hogy a segítők és 
a se  gítségre szorulók egymásra 
találjanak, és közösen tudjanak 
megoldást találni az élet kihí-

vásaira – fejezi be Bánfi Ákos. 
– Munkánkat nagyban segítette, 
hogy önkéntesek egy csoportja 
„segítő kezek” néven havi fóru-
mokat tartott, ahol megbeszél-
ték, melyek azok a legkritiku-
sabb területek, ahol leginkább 
támogatásra van szükség. 

A füzetben jelenleg ötvenöt 
civil szerveződés, csoport sze-
repel, de a lista folyamatosan 
bővül.

A Soproni Téma következő 
számaiban bemutatjuk a segítő 
csoportokat, valamint a város-
ban működő kulturális, közéleti 
és karitatív civil szervezetek 
munkáját is. 

EZ LESZ…

Véradás
Május 20., szerda 8–12 óra, területi vérellátó (Győri 

út. 15.) és 9–12 óra, postapalota 

Egészségnap
Május 20. 14–18 óra, Pedagógusok Művelődési Háza

Előadások, egészséges ételek kóstolója és vásár

Final Cat Filmklub
Május 20. 20 óra, Búgócsiga Akusztik Garden

Kétszer 50 perces rövidfi lmblokkok

Véradás
Május 21., csütörtök 8–13 óra, területi vérellátó

Jó VOLT!
Május 21. 16.30, Hotel Fagus

Csigó Gergely, Hillebrand Adrienn, Blero, Tóth 
Jenő Tibor és Szűcs Szabó Sándor a VOLT Fesztivál 
korábbi eseményein készült képeiből összeállított 
fotókiállításának megnyitója.

Puzsér Róbert est 
Május 21. 19 óra, Búgócsiga Akusztik Garden

Európai elhízás elleni világnap
Május 22., péntek 9–12 óra, Soproni Gyógyközpont új 

diagnosztikai tömb 

Ingyenes lakossági szűrővizsgálatok, dietétikai 
tanácsadás, kóstoló 

Kónyai Tibor & Lilienn és Váczi 
Eszter koncert 

Május 22. 21.30, Búgócsiga Akusztik Garden

Tarantino Connections koncert
Május 23., szombat 21.30, Búgócsiga Akusztik Garden

Tarantino fi lmzenék élőben

Szívvel és ecsettel
Május 24., vasárnap 11 óra, Várkerület Galéria

Grábner József jubileumi kiállítása

Egy falat muzsika
Május 24. 16 óra, Liszt-központ terasza

Gasztronómiai bemutató a Sopronforno csapatával; 
zenél a Junkie Monkeys (tribute band)

Egy este az evangélikusoknál
Május 24. 18 óra, evangélikus közösségi ház

Dinnyés József énekes XVI–XVII. századi 
énekeket ad elő

Iron Cats koncert
Május 24. 21 óra, Búgócsiga Akusztik Garden

Pünkösdi rockabilly-fergeteg az Iron Cats Trióval

Véradás
Május 26., kedd 8–14 óra, területi vérellátó

A cél, hogy a támogatók és a rászorulók egymásra találjanak

Segítő szervezetek Sopronban

HUSZÁR JUDIT 

A harmadik helyen végzett az idei nemzetközi 
szolgálati kutyás versenyen kábítószer-kereső 
kutyavezető kategóriában Tremmel Nándor. 
Ugyanezen a megmérettetésen a soproni rendőr 
főtörzszászlós és Nana nevű kutyája a „legjobb 
stílusban kereső szolgálati kutyavezető és szol-
gálati kutya” kategória különdíját is megnyerte. 

Kábítószer-keresés, ügyességi fel-
adatok, engedelmesség – több 
területen is összemérték tudásu-
kat a kábítószer-kereső kutyák és 
gazdáik. Összesen százan indul-
tak az idei szolgálati kutyás ver-
senyen, közülük 15-en jutottak 
be a Dunakeszin rendezett meg-
mérettetés döntőjébe. – Három 
típusú feladatot kellett itt meg-
oldani – mondja Tremmel Nán-
dor, a Soproni Rendőrkapitány-
ság főtörzszászlósa. – Kábítószert 
kellett megtalálni a kutyák-
nak, épületekben, autókban 
és különböző csomagokban is 
volt elrejtve drog, ezekre kellett 
minél előbb rábukkanni. A kere-
sés után ügyességi gyakorlato-

kat kellett teljesíteniük, például 
akadályugrást, mászást, a végén 
pedig következtek az engedel-
mességi feladatok. 

Tremmel Nándor és a hatéves 
Nana a kábítószer-keresést meg-
nyerte (ebben a versenyszámban 
2012 óta veretlenek), összesített-
ben pedig az előkelő harmadik 
helyet szerezték meg, valamint 
elnyerték a NAV különdíját is. 

Tremmel Nándor nemcsak 
versenyekre jár a kábítószer-
kereső kutyáival, Nana testvé-
rével, Nike-val például a múlt 
héten a Széchenyi-iskolában 
tartott drogprevenciós előadást, 
de járták már több iskolában és 
óvodában is. 

Nana és Tremmel Nándor a legjobb kábítószer-keresők

Bajnok kutya és gazdája

Tíz soproni vendéglő menüje, 
különleges desszertek, borkós-
toló – és ami a legfontosabb: 
jótékonyság. Idén május 30-án 
a Liszt-központban tartja hagyo-
mányos bálját a Lions Club Sop-
ron. A 25 éves szervezet a jubi-
leumon több különlegességgel 
is készül: – Fontos újdonság, 
hogy idén nyitunk a nagykö-
zönség felé, a bálba bárki eljö-
het, aki megvásárolja a belépőt 
– kezdte Nagy Tamás, a szervezet 
soros elnöke. – A bál fő célja idén 
is a jótékonyság, a be  vételekből 
a fo  gyatékkal élőket támogatjuk, 
illetve idén egy bronzmakettre 
gyűjtünk. Ez a sop    roni belvá-
ros nevezetességeit tenné „kéz-
zel láthatóvá” a va    kok és gyen-
gén látók számára, Braille-írá-
sos tájékoztatással. A ma  kett 
elhelyezéséről még tartanak 
az egyeztetések, valószínűleg 
a Rondellához kerülne. 

A bálra meghívták a szervezet 
egykori és jelenlegi tagjait, vala-
mint olasz, osztrák és német klu-
bok képviselőit is. A rendezvény 
fővédnöke dr. Fodor Tamás pol-
gármester, a díszvendége pedig 
Pataki András színházigazgató 
lesz, a zenét a Continental Show 

Band biztosítja, de a Petőfi Szín-
ház művészei is adnak műsort. 
A jegyeket elővételben az Escort 
Touristban, a Rókalyuk Söröző-
ben és a GigiSport üzletében 
lehet megvásárolni. 

Érdekesség, hogy a klubnak 
minden évben más a soros 
elnöke, a tisztséget hagyomá-
nyosan a nyárköszöntő bálon 
adják át, így azt most Nagy 
Tamástól Németh Emil veszi át. 

Jótékony Lions-bál

LIONS CLUB SOPRON
194 országban közel másfél millió taggal működik a Lions moz-
galom. A klubot Amerikában alakították 1917-ben, az első vi-
lágháborúban ideggáztámadásban megvakult katonák meg-
segítésére hozta létre Melvin Jones. Azóta is a Lions nemzet-
közi klubhálózata a vakok és gyengén látók legfőbb támasza. 
A soproni klubot 1990. május 19-én alakították, jelenleg 30 tagja 
van. Az elmúlt 25 évben több mint 100 millió forintot gyűjtöttek 
össze és fordítottak a fogyatékkal élők segítésére. A közelmúlt-
ban például jótékonysági hangversenyeket és fallabdaversenyt 
szerveztek, bort árultak a Fő téren. Rendszeresen segítik a va-
kok és gyengén látók soproni szervezetét, a Tóth Antal-iskolát, 
vásároltak már szemészeti műszert a kórháznak. 

A Soproni Német Nemzeti-

ségi Önkormányzat veheti 

át a Német Nemzetiségi Ál-

talános Iskola fenntartását 

a Klebelsberg Intézmény-

fenntartó Központtól – ezt 

támogatták a soproni kép-

viselők is a hétfői rendkívü-

li közgyűlésen. 

Az önkormányzat koráb-

ban kikérte a szülők vé-

leményét, e szerint 653 

igen és 12 nem ellenében 

a nem zetiségi oktatás ke-

retében szeretnék taníttat-

ni a gyermeküket. A jog-

szabály szerint a váltás-

hoz az önkormányzatnak 

is igent kell mondani, ezért 

volt szükség a szavazásra. 

A végső szót az emberi erő-

források minisztere mond-

ja ki, döntés május végé-

re várható. A tervek sze-

rint szeptembertől venné 

át a nemzetiségi önkor-

mányzat az iskola fenn-

tartását, azt várják, hogy 

így több normatív támo-

gatást kapnak majd. 

Forrás: sopron.hu

A németekhez 
kerülhet 
az iskola







jegyArany

Legyen szerencséje!
Keresse a három azonos helyszínt!

Két felnőtt nagyszínházi bérlet vásárlása esetén

egy darab aranyjegyet adunk ajándékba.

Ha az aranyjegyen három azonos helyszínt talál, az alábbi ajándékban részesül:

- 3 db Színház felirat esetén egy harmadik színházbérletet kap (a megvásárolt 2 mellé) 

- 3 db Barlang felirat esetén 2 darab, Fertőrákosi Barlangszínházba szóló jegyet kap.

Az aranyjegy akció 2015. június 30-ig a Pro Kultúra jegyirodában váltott felnőtt bérletekre 

érvényes. Az aranyjegy beváltási határideje 2015. július 31.

Az aranyjegy egyszeri kedvezményre jogosít, más kedvezménnyel nem vonható össze.



Nemzeti Kulturális Alap

 ÉRTÉK

ÉLMÉNY 

+

2015. MÁJUS 22. 19.00

SOPRON, EVANGÉLIKUS TEMPLOM

(TEMPLOM U. 19.) 

Ukrán, pravoszláv egyházzene

EGYHÁZZENEI FESZTIVÁL

CON SPIRITO 

Kijev 

Kamarakórus

Jegyár: 2800 Ft | Diák- és nyugdíjas jegyár: 2100 Ft

Jegyek válthatók a Liszt Ferenc Konferencia és Kulturális 

Központban (Sopron, Liszt Ferenc u. 1., telefon: 06 99 517 517), 

a Blaguss Utazási Irodában (Sopron, Színház u. 15., 

telefon: 06 99 506 633), valamint a www.jegymester.hu oldalon.

A mûsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

További információ:

www.egyhazzeneifesztival.hu

www.filharmonia.hu 

Ukrajna világszerte 

elismert kórusa 

(karnagy: Hobdics Mykola)

A BIZÁNCI 

RÍTUSÚ

ZENE

KÖZÉPPONTBAN



1. intézmények
2. lakóközösségek
3. családi házak

4. balkon, erkély, terasz
5. vállalkozások

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) 
a 2015. évben, Sopron közigazgatási területén

VERSENYT
HIRDET A KÖVETKEZŐ KATEGÓRIÁKBAN

KÖRNYEZETSZÉPÍTÉSI
FELHÍVÁS! 

Részvételüket előre is köszönöm!
Dr. Simon István alpolgármester

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

csatlakozó közterület gondozottsága

gondozottsága alapján

NEVEZÉSI HATÁRIDŐ
2015. június 12-ig 
Mindenkit, aki írásban nevezett be a nemes 
versenybe, minden kategóriában értékelnek.

GYŐZTESEKET KATEGÓRIÁNKÉNT 
HIRDETNEK, JUTALMUL VÁSÁRLÁSI 
UTALVÁNYT KAPNAK
I. helyezett: 50 000 Ft, 
II. helyezett: 40 000 Ft, 
III. helyezett: 30 000 Ft értékben.
A kategóriák győztesei kerámia 
emlékplakettet kapnak. 
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