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EZ LESZ…

Csucsujgató foglalkozás 
Május 25., szerda 9 óra, Széchenyi István Városi 

Könyvtár Gyermekkönyvtára 

Ölbeli játékok, népi mondókák, népi gyermekjátékok 
0–3 éves gyerekeknek és szüleiknek.

Ingyenes városnéző séta 
Május 25. 15.30 és május 29. 10.30

Találkozóhely: Tűztorony

Korai személyiségfejlődési elméletek II.
Május 25. 17 óra, Pedagógusok Művelődési Háza

Jávorszky Edit pszichológus előadása

Hommage á
Május 25. 18 óra, Soproni Református 

Egyházközség temploma 

Gárdonyi Zoltánról, a XX. századi magyar protestáns 
egyházzene legjelentősebb alakjáról előadást tart 
Gárdonyi Zsolt professzor, zeneszerző, orgonaművész. 
Közreműködik a Soproni Református Egyházközség 
Gárdonyi Zoltán Kórusa, vezényel Kocsis-Holper 
Zoltán, orgonán kísér: Kuzsner Péter 

Sopron & Impro
Május 25. 19.30–21.30, Búgócsiga Akusztik Garden

Improvizációs játékok 

„Naplók, emlékiratok”
Május 26., csütörtök, Soproni Levéltár

Egész napos konferencia, melynek középpontjában 
a 19–20. századi soproni polgárok személyes 
visszaemlékezései állnak

Kaukázuson innen és túl
Május 26. 18 óra, Erdészeti Múzeum

Szántai Lajos műveltségkutató: Magyar őshazák, orszá-
gok Keleten – Kaukázuson innen és túl című előadása 

Sulyok Gabriella kiállítása
Május 26. 18 óra, Fabricius-ház

A kiállítás megtekinthető június végéig, keddtől 
vasárnapig 10–18 óráig.

Dumaszínház
Május 26. 18 óra, GYIK Rendezvényház

Fellépők: Kiss Ádám, Dombóvári István, Felméri Péter, 
Csenki Attila, Tóth Edu, Majka

XXV. Soproni Borünnep
Május 27–29., Fő tér, Várkerület

Családi gyereknap 
Május 27., péntek 16–19 óra, Deák Téri Általános Iskola 

Dj Bootsie Trio & Dubcek koncert
Május 27. 21.30, Búgócsiga Akusztik Garden

Kádár Katalin grafi kusművész kiállítása
Május 28. – június 11. 15–18 óra, Torony Galéria 

Gyereknapi legókiállítás
Május 28–29., 9–18 óra, GYIK Rendezvényház

Kézműves fesztivál
Május 28–29., Kosárház

Városi gyereknap a Jerevánon
Május 28., szombat 10–18 óra, Kodály tér 

Szombaton gyermekbirodalommá változik a Kodály tér

Gyermeknap 
Május 28. 10–13 óra, Széchenyi István Városi Könyvtár 

Kézműves-foglalkozás, rézfúvós koncert, 
ingyenes beiratkozás 

Gyermeknap játszóházzal
Május 28. 10–13 óra, Fabricius-ház

Ügyességi játékok és kézműves-foglalkozások 

Bruno Gröning 
dokumentumfi lm-vetítés 

Május 28. 13–18.30, Széchenyi tér 2.

Bor- és babfesztivál
Május 28. 15 óra, Sopron–Balf, József Attila 

Művelődési Ház

Bulvár burleszk
Május 28. 19 óra, Soproni Petőfi  Színház

Ma estére szabad a kecó, avagy a londoni szextett 
– bulvár burleszk két részben

Acoustic Dreams koncert
Május 28. 21.30, Búgócsiga Akusztik Garden

Tündéri gyereknap
Május 29., vasárnap 15.45

Felvonulás a Deák tér játszóteréről a Liszt-központhoz

HOL JÁRUNK?

Megfejtések
Május 18-i rejtvé-

nyünk megfejtése: 

Szent Mihály-temp-

lom, helyes megfej-

tőnk: Fáczán Dominik, 

Sopron, Görbehalom 

11. Az ajándék könyvet 

a Pro Kultúra Jegyiro-

dájában (Sopron, Liszt 

Ferenc u. 1.) veheti át.

Szent Mihály-templom
Sopron első plébániatemplomát román stílusban építették meg, az első hivatalos bejegy-

zés róla 1278-ból maradt fenn. A középkori hagyományoknak megfelelően a templomot 

a temető közelébe építették, egyes kutatók szerint egy korábbi avar keresztény temp-

lom helyére. A templomot a 15. században fejezték be, erre az időre már gótikus jelle-

get öltött az épület nagy része. A 16. században felmerült, hogy lebontják a templomot 

a török veszély miatt, mondván, azt ágyúállásnak tudná használni az ellenséges sereg, 

szerencsére ezt a tervet végül elvetették (egy, a városfalhoz közelebb álló templomot 

azonban lebontottak). A 17. században is fontos szerepet töltött be a templom; a reformá-

ció és katolikus megújulás időszakában többször is változott felekezetének összetétele, 

1674-től azonban végleg visszaszállt a katolikusokra. A 19. században id. Storno Ferenc 

restaurálta a templomot, amely jelentős átalakításokkal is járt, megerősödött a gótikus–

neogótikus építészeti elemek hatása. FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS

Játékra hívjuk olvasóinkat, amely-

ben összevontuk az eddigi képrejtvé-

nyünket és a neves épületeket, szob-

rokat bemutató múzeumi rovatun-

kat. Egy neves épületről mutatunk 

be részletet, olvasóinknak pedig az 

a feladatuk, hogy a részletből fel-

ismerjék az egészet, és megírják 

nekünk, melyik épületet rejtettük 

el. Azok között, akik a helyes meg-

fejtést május 30-ig beküldik a Sop-

roni Téma, 9401 Sopron, Pf. 241. vagy 

a szerkesztoseg@sopronitema.hu 

címre, ajándékot sorsolunk ki.

RÖVIDEN

Felújítás az 
autóspihenőnél

Összesen 10 millió fo-
rintból teljesen megújul 
az autóspihenő. A mun-
kát a hétvégén kezd-
ték a sörgyár önkénte-
sei, akik már hatodik éve 
rendszeresen lefestik 
a fa  berendezéseket. Hét-
főn lezárták az autóspi-
henőt, ahol lecserélik az 
összes padot, asztalt, új 
játékok kerülnek a játszó-
térre, a focipálya felújí-
tásakor egy kosárlabda-
palánkot is kihelyeznek, 
a tűz  rakóhelyek és a par-
koló is megújul. 10 év-
vel ezelőtt tették rendbe 
az autóspihenőt, a szak  -
emberek szerint idősze-
rű volt a mostani felújítás. 
A munkák várhatóan két 
hétig tartanak, a költsé-
geket a Tanulmányi Er-
dőgazdaság Zrt. fedezi.

Petőfi  zenei díj
Zenei díjat alapít a Pető-
fi  Rádió, amelyet minden 
évben a hazai könnyű-
zene elismerésre mél-
tó szereplői vehetnek 
át. A gálát június 28-án, 
a VOLT Fesztiválon ren-
dezik meg. Az esemé-
nyen jelen lesz többek 
között a Punnany Massif, 
a Wellhello, Rúzsa Magdi, 
a Margaret Island, a Ha-
lott Pénz és a Szabó Ba-
lázs Bandája, de a belga 
Lost Freqencies is szín-
padra lép. Az estet Ella 
Eyre, Wilkinson és Ákos 
nagykoncert zárja.

›

PLUZSIK TAMÁS

Június elsejétől megváltozik a forgalmi rend 
az Aranyhegy-lakóparkban – jelentette be 
Mágel Ágost, a városfejlesztési bizottság elnöke.

– Az előző városvezetés lehetővé 
tette, hogy lakások épüljenek az 
ipari parkban, annak ellenére, 
hogy erre a feltételek nem vol-
tak igazán adottak – mondotta 
Mágel Ágost. – A túlépítésből 
eredő lakossági és gépjármű-
terheléssel mindenki szembe-
sül. Folyamatosak a parkolási 

problémák, az átmenőforgalom 
pedig jelentősen megnöveke-
dett, hiszen nagyon sokan 
„egérútnak” használják a kör-
nyék néhány utcáját, elkerülve 
a Rá  kosi úti lámpás csomópon-
tot. Így az Ausztriába és vissza 
igyekvők könnyebben érik el 
a „piknik utat”. Az itt élők levél-

ben, több száz aláírással kérték, 
hogy egyirányúsítással csök-
kentsük az átmenőfor  galmat, 
és találjunk megoldást a parko-
lási gondokra. Ezért szükséges 
a változtatás.

Hamarosan megkezdik a sz ük   -
séges közlekedési táblák kihe-
lyezését, többek között a Pó  da 
Endre, az Aranyhegy és az Ív 
utcában. A Faller Jenő utcában 
pedig ferde parkolókat alakíta-
nak ki. A döntésnél figyelembe 
vették még azokat a la  kossági 
panaszokat is, amelyek sze-

rint esős időben a szennyvíz 
el  árasztja a Rákosi utcai házak 
pincéjét. Ezért hamarosan elkez-
dődik a Híd utca és az Ív utca 
közötti rész szakaszos közmű-
felújítása, 200 millió forintból. 
Ez a tény érinti a környék köz-
lekedését is. 

Péli Nikolett, a körzet önkor-
mányzati képviselője arról is 
szólt, hogy tárgyalásokat kezd-
tek a Foreno nonprofit kft.-vel, 
hogy szükség esetén a tulajdo-
nában lévő közeli ingatlanon 
több száz parkolót alakítsanak ki.

Lakossági kérésre forgalmi változások az Aranyhegyen

Egyirányú közlekedés





PRO KULTÚRA
SOPRON

NONPROFIT KFT.

JEGYVáSáRLáS 
A PRO KULTúRA JEGYiRODáBAN:
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

ZENéL: 

GYôRi FiLHARMONiKUS ZENEKAR
VEZéNYEL: RáCZ MáRTON KöZREMûKöDiK: SZEKERES ADRiEN –ének

2016. JúNiUS 19
VASáRNAP, 20 óRA

.,

FERTôRáKOSi KôFEJTô
éS BARLANGSZíNHáZ

Szekeres Adrien legszebb
legismertebb dalai

szimfonikus zenekari 
kísérettel

KéK- 
FRANKOS 
KoNCeRTeK



KORAESTI HANGVERSENYBÉRLET
Négy bérleti koncert a 2016/17-es évadban a 

Liszt Ferenc Konferencia és Kulturális Központban

Jegyiroda:
9400 Sopron, Liszt Ferenc utca 1. Tel.: 99/517517.

Nyitvatartás: hétfő-péntek 9-17, szombaton 9-12 óráig

Kedvezményes előbérletezés 
2016. április 14-től június 10-ig, 3900 Ft-os áron! 

Jegyár az egyes koncertekre: 1800 Ft

Műsoron:

Gershwin: Kék rapszódia
Beethoven: 7. szimfónia

Schubert: Halál és a lányka
Händel: Messiás
szerdánként 18 órakor

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata
meghirdette a

VÁRKERÜLET TEKINTETÉBEN A
KIRAKATFELÚJÍTÁST, PORTÁLPROGRAMOT.

Maximum 5 millió forint támogatást lehet nyerni.
További részletek a www.sopron.hu weboldalon.

FELHÍVÁS



Sopron Megyei Jogú Város pályázatot hirdet

szociális helyzet alapján
(szociális bérlakásként, fi atalok garzonházaként, közszolgálati feladatot 

ellátó foglalkoztatottak önkormányzati lakásaként) meghirdetett

szociális önkormányzati lakások bérbevételére
Pályázni lehet:

Sopron, Rodostói u. 4. – 5 db földszinti lakásra
1 szoba, konyha, előszoba, fürdőszoba WC-vel, 37 m²-es, összkomfortos

Sopron, Rodostói u. 4. – 5 db emeleti lakásra
1 szoba, konyha, előszoba, fürdőszoba WC-vel, összkomfortos.

2 db 37 m²-es és 3 db 38 m²-es.

Sopron, Rodostói u. 6. – 5 db földszinti lakásra
1 szoba, konyha, előszoba, fürdőszoba WC-vel, összkomfortos 

4 db 37 m²-es és 1 db 36 m²-es

Sopron, Rodostói u. 6. – 5 db emeleti lakásra 
1 szoba, konyha, előszoba, fürdőszoba WC-vel, összkomfortos

4 db 38 m²-es és 1 db 37 m²-es

Sopron, Rodostói u. 8. –5 db földszinti lakásra
1 szoba, konyha, előszoba, fürdőszoba WC-vel, 37 m²-es,  összkomfortos

Sopron, Rodostói u. 8. – 3 db emeleti lakásra
1 szoba, konyha, előszoba, fürdőszoba WC-vel,  összkomfortos

1 db 37 m²-es, 1 db 38 m²-es és 1 db 39 m²-es

A lakások  megtekinthetők:
2016. 06. 02-án, csütörtökön 10–11 óra között

  A pályázatok benyújtási határideje:
2016. 06. 08., szerda 8–12 óra és 13–16 óráig.

A pályázati kiírás átvehető a Humánszolgáltatási Osztály Szociális Csoport irodáján, 
Sopron, Új u. 3., kizárólag ügyfélfogadási időben, vagy letölthető a www.sopron.hu oldalról.

Bővebb tájékoztatás kérhető személyesen vagy telefonon (tel.: 99/515–210).

A Rodostói u. 2. szám alatti 10 felújított lakásra benyújtott pályázatok a most 
pályázatra kiírt lakásokra is érvényesek, új pályázatot beadni nem szükséges!

Sopron Megyei Jogú Város

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS



1. intézmények
2. lakóközösségek
3. családi házak

4. balkon, erkély, terasz
5. vállalkozások

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

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

AZ ÉRTÉKELÉST SZAKÉRTŐ 
BIZOTTSÁG VÉGZI JÚNIUS VÉGÉN

csatlakozó közterület gondozottsága

gondozottsága alapján

GYŐZTESEKET KATEGÓRIÁNKÉNT 
HIRDETNEK, JUTALMUL VÁSÁRLÁSI 
UTALVÁNYT KAPNAK
I. helyezett: 50 000 Ft, 
II. helyezett: 40 000 Ft, 
III. helyezett: 30 000 Ft értékben.



Tündérek és
manók vonulása

Május 29. Deák tér - Liszt terasz

Járjuk be együtt a Tündérfesz-
tivál helyszínét Csipkével és 
Mohával! 15.30-kor gyüleke-
zünk a Deák tér játszóterénél, 
15.45-kor pedig elindulunk, 
körbejárjuk a teret, majd a 
Liszt központhoz sétálunk, 
ahol sok-sok játékkal és kéz-
műves foglalkozással folyta-
tódik a Tündéri gyereknap.

Kor ok és stílusok
CHIOGGIAI CSETEPATÉ - ŐSZI SZONÁTA -

DIÓTÖRŐ - MACBETH - MY FAIR LADY

Részletes műsor: www.soproniszinhaz.hu

VÁLTSON BÉRLETET
A SOPRONI PETŐFI SZÍNHÁZ

2016/17-ES ÉVADÁRA!



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

Szerkesszük közösen a Soproni Témát! 
szerkesztoseg@sopronitema.hu



BOR ünnep
XXV. SOPRONI

2016. május 27-29.VÁRKERÜLET




