






VII. BALFI WOSINSKI
KÉPZŐMŰVÉSZETI TÁBORT

2014. július 6-12-ig
Megnyitó: 2014. július 6., vasárnap 18 óra

Szekciók:

Felnőttcsoport:
Fejér Zoltán, Szepes Péter, Szepes Gyula festőművészek irányításával

Gyermekcsoport:
Bazsó Gabriella és Rozmán Zoltán művésztanárok irányításával

Részvételi díj: 18000 Ft
14 éven aluli gyermekeknek 12000 Ft

Az idei téma: szabad alkotás
(plen air, épített környezet, enteriőr, portré)

Kérjük, jelezzék előre részvételi szándékukat legkésőbb 
2014. július 1-ig a 20/4537911-es, 20/5636092-es

telefonszámokon vagy a
huszarlaszlo@aplusnet.hu, illetve hl@prokultura.hu

 e-mail címeken!



Június 22. - július 13., Festőterem

Nyitva tartás: kedd-vasárnap, 10.00-18.00

Mende Gusztáv
jubileumi 

emlékkiállítás



PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Sopron Megyei Jogú Város Széchenyi István Tanulmányi Ösztöndíjára

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében a Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlésének
18/2011. (V.30.) önkormányzati rendelete szerinti előkészítő bizottság pályázatot hirdet 2014/2015. tanévre

vonatkozóan Sopron Megyei Jogú Város Széchenyi István Tanulmányi Ösztöndíjára

Az ösztöndíj egy teljes tanévre, azaz tíz hónapra szól

Az ösztöndíjjal járó juttatások:
- az ösztöndíj odaítélésének napját magában foglaló és azt követő szemeszter idejére  havonta 44 200 Ft vissza nem térítendő támogatás

- az ösztöndíjas nevére szóló sopron.hu végződésű e-mail cím
- Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat protokoll-listáján való nyilvántartás, névre szóló meghívó az önkormányzat rendezvényeire

- lehetőség az ösztöndíjas tevékenységének a helyi médiában való ismertetésére

Az ösztöndíjra pályázatot nyújthat be, aki a következő feltételeknek együttesen megfelel:

a) a pályázat benyújtását megelőzően legalább 5 éve folyamatosan soproni lakóhellyel ren-
delkezik

b) államilag elismert magyar felsőoktatási intézmény teljes idejű alapképzésben, mesterkép-
zésben, vagy egységes osztatlan képzésben résztvevő hallgatója

c) jelenlegi, vagy korábbi tanulmányai során legalább két félévre bejelentkezett és a pályázat 
beadását közvetlenül megelőző két egymást követő szemeszterben legalább 55 kreditet 
megszerzett

d) a pályázat benyújtását közvetlenül megelőző két egymást követő szemeszterben felvett 
összes tantárgyból elért tanulmányi eredményének számtani átlaga legalább 4,51

e) tanulmányait az első diploma megszerzéséért folytatja
f ) kiemelkedő szakmai tevékenységéről dékáni ajánlással rendelkezik, és
g) a pályázat benyújtásakor a 30. életévét még nem töltötte be

Az ösztöndíjra pályázatot nyújthat be az is, aki a fenti feltételeknek megfelel, és saját szakirány-
ban ideiglenesen külföldön tanul, vagy nemzetközi tanulmányi versenyen vett részt.

A pályázatok benyújtási határideje
 2014. szeptember 10., 

azokról Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése
2014. október 31-ig dönt.

Dr. Fodor Tamás polgármester
az előkészítő bizottság elnöke

Postacím:
„Széchenyi István tanulmányi ösztöndíj előkészítő bizottság”

9400 Sopron, Fő tér 1.
http://www.sopron.hu

A pályázatot a fenti rendelet mellékletét képező pályázati adatlapon kell benyújtani, és 
ahhoz a következőket kell mellékelni:

a) a pályázati kérelem rövid indoklása (legfeljebb 2 A/4-es gépelt oldal terjedelemben)
b) a pályázó lakcímet igazoló hatósági igazolványának másolata (amennyiben a hatósági iga-

zolvány nem igazolja egyértelműen, hogy a pályázó a pályázat benyújtását közvetlenül 
megelőzően legalább 5 éve soproni lakóhellyel rendelkezik, úgy annak igazolása az okmány-
irodától beszerzett dokumentummal lehetséges)

c) a pályázó részére az oktatási intézménye által kiállított eredeti hallgatóijogviszony-igazolás
d) a pályázó utolsó két lezárt szemeszteréről kiállított indexének az oktatási intézmény által 

hitelesített fénymásolata
e) dékáni ajánlás, és
f ) egyéb tevékenységeket (szakmai, közéleti) igazoló dokumentum, vagy azok igazolása a dé-

káni ajánlásban

A pályázat elbírálása során előnyt jelent, ha a pályázó államilag elismert nyelvvizsgával ren-
delkezik, valamint ha a pályázat beadását megelőzően:

a) kutatási tevékenységet folytatott, Országos Tudományos Diákkör, Tudományos Diákkör 
munkájában, szakmai tanulmányi versenyeken vett részt, helyezést ért el

b) saját szakirányban magyar vagy idegen nyelven publikált, pályamunkát készített
c) saját szakirányban konferencián előadást tartott, és erről a szervező által írásban adott iga-

zolást csatol a pályázatához
d) oktatáshoz kapcsolódó, így különösen demonstrátori tevékenységet folytatott
e) hallgatói közéleti tevékenységet folytatott, így különösen Hallgatói Önkormányzatban részt 

vett, kollégiumi tisztséget töltött be, hallgatók számára rendezvényeket szervezett
f ) kiemelkedő élsportolói sporttevékenységet folytatott, sporteredményeket ért el és azt a pá-

lyázatához csatolva írásban, bizonyítványmásolattal, konzulensi ajánlással, publikációs jegy-
zékkel vagy más alkalmas módon igazolja.

A pályázat elbírálása során az értékelésbe a kutatási tevékenységek, a publikációk, pályamunkák, 
a konferenciák, előadások, illetve a nyelvvizsgák száma is beszámít, azzal, hogy az azonos nyelven 
letett nyelvvizsgából az értékelő bizottság mindig a magasabb szintűt veszi figyelembe.
A pályázat elbírálása során az értékelésben a sporttevékenységek száma nem befolyásoló jellegű. 



6 estén és 5 teljes napon át várjuk Sopronba Magyarország és Európa fesztiválozó 

közönségét, valamint természetesen azokat a helyieket, akik 360 napja készülnek 

arra, hogy újra a megszokottnál nagyobb élettel teljen meg a hűség városa! 

12 színpadon és közel 20 helyszínen zajlanak programok idén, harmincnál is több 

világsztár látogat el Sopronba, a hazai mezőnyből pedig minden eddiginél tartal-

masabb és színesebb kínálattal készültünk. Vasárnap este egy olyan zenekar lá-

togat el hozzánk, amelyet idén már harmadszor választottak a legjobbnak Európa 

legrangosabb zenei versenyén, a BRIT AWARDS-on. Az Arctic Monkeys ma a világ 

egyik legfontosabb bandája, nem csoda, hogy a legnagyobb fesztiválok versen-

genek értük. A régióban idén csak Magyarországon, Sopronban vállaltak fellépést, 

ezért várhatóan több ezer külföldi vendég is érkezik miattuk hozzánk július első 

hétvégéjére.

Őket, a Foals csapatát, Steve Aoki-t és a Bring me the Horizon-t is megajándékozzuk 

1-1 színes szoborszékkel – Ef Zámbó István alkotásával -, amelyek később Sopron 

közterületén foglalják el végső helyüket. Rajtuk kívül ma már 20 világsztár hagyott 

emléket a Csillagok Városában. A látványos szoborszékek mellett idén egy külön-

leges ajándékot is hozunk Sopronba: neves, kortárs művészek közreműködésével 

a VOLT-on készül el az a  2,5 méter magas, 15 méter széles “SOPRON” felirat, ame-

lyet a fesztivált követően a város vezetőivel közösen Sopronban állítunk majd fel. 

Aki hozzánk érkezik, vagy büszke arra, hogy itt él, bármikor fotózkodhat majd en-

nél a hat betűnél és szelfijét közzéteheti a Facebookon, vagy az Instagramon.

A fesztivál legtöbb koncertje a honlapunkon élőben követhető, de 5 napra Sopron-

ba költözik a Petőfi Rádió is, amely a VOLT helyszínéről közvetíti adását, és jel-

en lesz az m2 tévéadó is: a hétvégi napokon a VOLT-ra érkező gyerekeknek velük 

együtt számos programot szervezünk. Szombaton délelőtt például idegenvezetést 

tartunk a Telekom Nagyszínpad backstage-ében, vagyis egy olyan helyen, ahová a 

fesztiválozók nem léphetnek be! Persze a kicsiknek most se adjuk ingyen a fesz-

tiválbelépőt: hozniuk kell magukkal egy-egy VOLT-os rajzot, hogy hozzájussanak a 

karszalaghoz!

A hazai fesztiválok közül a VOLT-on debütál a “GreenFestival” kampány, amely 

arra tanítja a fesztiválozókat, hogy a hétköznapokban ők maguk tehetnek a legtöb-

bet a környezetükért. A fizetéshez szükséges FestiPay kártya kiváltásakor 500 Ft 

kauciót vonunk le mindenkitől. Aki vállalja, hogy egy zsákban összegyűjti a saját 

hulladékát, azon túl, hogy visszakapja a kauciót, további 500 Ft-os pólóvásárlási 

bónt és egy oklevelet is kap, amely a környezettudatos fesztiválozó bizonyítványa.

  

Jelen lesz a VOLTon a 25. évfordulóját ünneplő páneurópai piknik is. A fesz-

tiválozók közelről is láthatnak egy 14 méter magas határőrtornyot, amilyen két 

és fél évtizeddel ezelőtt a VOLT-nak otthont adó helyszínen is állt. Aki pedig So-

pronra is kíváncsi, napközben idegenvezetésen vehet részt – akár a városban, 

akár a páneurópai piknik helyszínén. Piknik a VOLT-on is lesz: szombaton a város 

vezetői bográcsgulyással kedveskednek a résztvevőknek, miközben Sopronról és 

a rendszerváltásról is beszélgetnek majd a fesztiválozókkal.

Ugyancsak 25. születésnapját ünnepli a Tankcsapda zenekar, amely a VOLT 

történetében nagyjából 20 alkalommal lépett már fel. Az ő VOLT-os történetüket 

egy fotókiállítás keretében mutatjuk be.

A Telekom Nagyszínpad mellett idén is felépül a Széchenyi Terv Élménypark, 

amelynek 25 méter magas csúcsáról egy 100 méteres kötélpályán a koncertező 

tömeg felett suhanhatnak végig az arra vállalkozók, a VOLT bejáratánál pedig egy 

17 méter magas robot fogadja a fesztiválozókat.

Természetesen robotokkal nemcsak a bejáratnál találkozhatunk, hanem a tömeg-

ben is. A nyitónapon az első 200, robotnak öltözött VOLT-ost egy vacsorával 

ajándékozzuk meg, a fesztiválnapokon pedig 1000 db kartondobozból bárki 

elkészítheti a saját robotjelmezét.

Mindenütt jó,

de legjobb Sopron!

Fülöp Zoltán & Lobenwein Norbert
főszervezők

a VOLT Fesztivál alapító-fővédnöke:

Dr. Szájer József
EP-képviselő

a VOLT Fesztivál fővédnöke:

Firtl Mátyás
Sopron városának országgyűlési képviselője

a VOLT Fesztivál védnökei:

Dr. Molnár Ágnes
országgyűlési képviselő

Dr. Fodor Tamás
Sopron Megyei Jogú Város polgármestere

Dr. Simon István
Sopron Megyei Jogú Város alpolgármestere

Abdai Géza
Sopron Megyei Jogú Város alpolgármestere

Kedves Soproniak!

Örülünk, hogy Önök is büszkék arra, hogy városunk ad otthont a 

VOLT Fesztiválnak és köszönjük a türelmüket! Ha tehetik, látogas-

sanak el Önök is a VOLT-ra és fogadják sok szeretettel a hozzánk 

érkezőket!

R É S Z L E T E S  P R O G R A M :  W W W. V O LT. H U

TELEKOMA B E M U TATJ A :



jú l ius  2 . jú l ius  3 . jú l ius  4 . jú l ius  5 . jú l ius  6 .

16:00
ANNA &  

THE BARBIES

PANNONIA 
ALLSTARS SKA 

ORCHESTRA

IVAN AND THE 
PARAZOL a Nagy-
Szín-Pad verseny 

2. helyezettje

SUPERNEM
INTIM TORNA 

ILLEGÁL

17:30 MORCHEEBA (UK)
MAGNA CUM 

LAUDE
SUNRISE AVENUE 

(FIN)
YOU ME AT SIX 

(UK)

MARY POPKIDS a 
Nagy-Szín-Pad 

verseny nyertese

19:15 MGMT  
(USA)

FOALS  
(UK)

BRING ME THE 
HORIZON (UK)

VOLBEAT  
(DK) THE STRYPES (IRL)

21:00 QUIMBY
THIRTY SECONDS 
TO MARS (USA)

TANKCSAPDA  
- 25 éves  

születésnapi 
koncert

HURTS (UK)
ARCTIC MONKEYS  

(UK)

23:00
BRAINS FEAT SIAN 
EVANS (Kosheen) STEVE AOKI (USA)

NERO  
(UK)

NETSKY - LIVE  
(B)

jú l ius  1 . jú l ius  2 . jú l ius  3 . jú l ius  4 . jú l ius  5 . jú l ius  6 .

13:30 ZOOHACKER
WE PLANTS 
ARE HAPPY 

PLANTS
DJ O'NEAL DJ PALOTAI DJ SHIZUKA

16:00
KUROMA 

(USA)
NEW LEVEL 

EMPIRE
ANIMAL CANNI-

BALS
TRICOT 

(JP)
MOCSOK 

1 KÖLYKÖK

17:20

CLOUD9+  
a Nagy-Szín-
Pad verseny  

5. helyezettje

COMPACT 
DISCO

HALOTT PÉNZ 
a Nagy-Szín-
Pad verseny 

jelöltje

MAJKA
(MÜLLER PÉTER 
SZIÁMI)...AND 

FRIENDS

GANXSTA 
ZOLEE ÉS A 

KARTEL

18:40

DENIZ 
a Nagy-Szín-
Pad verseny 

4. helyezettje

ODETT 
a Nagy-Szín-
Pad verseny 

jelöltje

AKKEZDET 
PHIAI

MILKY CHANCE 
(D)

THE AFGHAN 
WHIGS 
(USA)

FISH!

20:00

SZABÓ BALÁZS 
BANDÁJA 

a Nagy-Szín-
Pad verseny 

3. helyezettje

ICONA POP 
(S) HŐSÖK 30Y MAGASHEGYI 

UNDERGOUND
KISCSILLAG

21:40

IVAN AND THE 
PARAZOL 

a Nagy-Szín-
Pad verseny 

2. helyezettje

HATEBREED 
(USA) KAUKÁZUS BIRDY 

(UK)
PÉTERFY BORI 
& LOVE BAND

OCHO MACHO

23:20

MARY POPKIDS 
a Nagy-Szín-
Pad verseny 

nyertese

SKILLET 
(USA)

IRIE 
MAFFIA

KARNIVOOL 
(AUS)

PUNNANY 
MASSIF

VAD 
FRUTTIK

01:00

UVCT (Ju-
moDaddy, 

Wondawulf,  
MC KEMON)

WOODKID 
(F)

I AM LEGION 
(UK)

THE CARBON-
FOOLS

MODESTEP - 
LIVE (UK)

TESCO DISCO2:30
DEADCODE & 

FRIENDS (HOT 
X, Gabor Kraft, 

SanFrancis-
co-Beat)

NOISIA (NL)
EXCISION 

(CAN) SIKZTAH, STE-
REOKILLAZ 

5:30 JADE, MATT-U
CHRIS.SU, 

STATIK

AKVÁRIUM SZÍNPAD
jú l ius  2 . jú l ius  3 . jú l ius  4 . jú l ius  5 . jú l ius  6 .

13:00 VAN ZOZÉKA PLUMISLALLIN
SHOW YOUR 
OTHERSIDE

WILDFLOWERS 
BAND

Hip Hop Contest 
2014 győztes: 
MMC X BEBA

14:30 DRAWING
SOP-ROCK 

fesztivál győztes: 
EUFORIA EXPRESS

ZAPOROZSEC BARABONTO STRIKERS

16:00
THE [HATED] 
TOMORROW

THE TROUSERS

CLOUD 9+ 
a Nagy-Szín-Pad 

verseny 
5. helyezettje

MUZIKFABRIK SHELL BEACH

17:30 THE GRENMA
DEÁK BILL BLUES 

BAND

TURBO 
a Nagy-Szín-Pad 
verseny jelöltje

POLAR DEAR JUNKIES

19:00 MOBY DICK ANTILOP HORROR
ÓRIÁS 

a Nagy-Szín-Pad 
verseny jelöltje

ANTI FITNESS CLUB SKINDRED (UK)

20:40
PADDY AND THE 

RATS
PÁL UTCAI FIÚK RÚZSA MAGDI ROAD BEATRICE

22:20
KOWALSKY MEG 

A VEGA
COPY CON LAJKÓ FÉLIX

ALVIN ÉS A MÓ-
KUSOK

EDDA

00:00 BËLGA SOERII & POOLEK HS7 SUBSCRIBE
ANIMA SOUND 

SYSTEM

01:30

BLADRUNNAZ 15: 
ED RUSH, DUB 

PHIZIX, STRATEGY, 
MINDSCAPE, 

MASTIF,
FILTH COMPANY

REWIND
Palotai, Cadik, MC 

Zeek, Zosha

SECRET FUSION 
pres.: Dandy 

aka Peter Makto  
Secret Factory aka 

Junkie & Hawky

HOSPITALITY 
presents: LONDON 
ELEKTRICITY, S.P.Y., 
ETHERWOOD, MC 

WREC, MC LOWQUI, 
IAN & MARKOV

DUBLIC



jú l ius  1 . jú l ius  2 . jú l ius  3 . jú l ius  4 . jú l ius  5 . jú l ius  6 .

16:00

ED PHILIIPS 
AND THE MEM-
PHIS PATROL- 

ELVIS LIVE

F.R.B.
UNDERDOG 
ZENEKAR

D.O.G.

Átjáró Másként 
verseny győz-
tese: ÚJVILÁG 

UTCA

17:00
FUNK INFEC-

TION
KOZMOSZ

EF ZÁMBÓ 
HAPPY DEAD 

BAND
KONYHA

MASZKURA ÉS 
A TÜCSÖKRAJ

PEGAZUSOK 
NEM LÉTEZNEK

18:30
ELEFÁNT 

a Nagy-Szín-Pad 
verseny jelöltje

RANDOM TRIP 
FEAT. 

Zságer Balázs 
(Zagar), 

Saiid 
(Akkezdet Phi-
ai), Kasai /WD/

RANDOM TRIP 
FEAT. Kiss Tibi 

(Quimby), Vitáris 
Iván (Ivan & 
The Parazol), 

Balanyi Szilárd 
(Quimby), 

Méhes Adrián 
(Muriel)

RANDOM TRIP 
feat. Fehér 

Balázs (The Car-
bonfools), Judie 
Jay, iLLspokinn 
/USA/, MC Zeek 

(Rewind)

RANDOM TRIP 
feat. MC Co-

lumbo (Brains, 
Irie Maffia), MC 

Kemon 
(Irie Maffia), 

Kollányi Zsuzsi 
(Garami Funky 

Staff )

RANDOM TRIP 
feat. Fábián Juli, 
Carl Avory /UK-
A/, Busa Pista 

(Irie Maffia)

20:30 MARGE
BOHEMIAN 
BETYÁRS

ZUBOLY ESTI KORNÉL

TÖKÉLETES 
HELYETTE-
SEK-KISPÁL 
ÉS A BORZ 
TRIBUTE

BLAHA-
LOUISIANA  

a Nagy-Szín-
Pad verseny 

jelöltje

22:30 MUSIC CAFÉ
KÁOSZ KÖZ-

PONT
PASSION 
PROJECT

TOO LATE SMILE SMILE

1:00 NECC PARTY THE PICARD DJ RADNAI DJ IZIL THE PICARD SPANISH WAX

jú l ius  2 . jú l ius  3 . jú l ius  4 . jú l ius  5 . jú l ius  6 .

11:30

HEGYESSZÖG: Fiala 
János vendégei:
Ef.Zámbó István, 
Wahorn András, 
Szurcsik József

(avantgarde 
képzőművészek)

HEGYESSZÖG: Fiala 
János vendégei:

Ricsipí és Qka MC 
(Animal Cannibals)

HEGYESSZÖG: Fiala 
János vendégei:

Gönczi Gábor 
(RTL), Radnai Péter 

(Chello)

HEGYESSZÖG: Fiala 
János vendégei:

Meglepetés

12:30
DIÁKHITEL 

JÁTÉK
DIÁKHITEL 

JÁTÉK
DIÁKHITEL 

JÁTÉK
DIÁKHITEL 

JÁTÉK
DIÁKHITEL 

JÁTÉK

13:40
HEGYESSZÖG: Fiala 

János vendégei:
A Quimby zenészei

BAKSA-SOÓS ATTILA: 
ROCKLITERA - 

vendég: PUR E 
/video, photo/, 

Subscribe zenekar, 
The [hated] 

Tomorrow zenekar

A WERK 
AKADÉMIA BEMU-

TATJA: 
Élet a tehetség-

kutatók után, 
Schiwert Takács 

László (RTL)
Czutor Zoltán 
(Belmondo)

A WERK
 AKADÉMIA ÉS A 

BÁLINT HÁZ BEMU-
TATJA: Üvegplafon: 

Nők a popszak-
mában,

Réz Anna (újságíró)
Sisso (újságíró)
Fiák Krisztina 

(koncertmenedzser)

A WERK 
AKADÉMIA 

BEMUTATJA: Újágíró: 
Miért gáz ma újság-

írónak lenni?,
Réz András 

(filmkritikus)
Tófalvy Tamás 
(médiakutató)
Vándor Ágnes 

(újságíró)

WORLD CAFÉ: 
Magyarország 

beszélget

14:50
 DR. CSERNUS IMRE 

ELŐADÁSA

BAKSA-SOÓS 
ATTILA: ROCKLITERA  

vendég: Turbo 
Delov Jávor 

Random Trip 
30Y

BAKSA-SOÓS
ATTILA: ROCKLITERA 

vendég: 
Sziámi és 

Esti Kornél

 DR. ZACHER 
GÁBOR 

ELŐADÁSA

16:00

PETŐFI RÁDIÓ - 
KULTÚRFITNESZ  
műsorvezető: 

Horváth Gergely
Igazából szerelem? 
Avagy a romantikus 
filmek és az életünk

PETŐFI RÁDIÓ - 
KULTÚRFITNESZ  
műsorvezető: 

Horváth Gergely
Jézus és a rock and 
roll - Vendég: Kókai 

Nagy Viktor

PETŐFI RÁDIÓ - 
KULTÚRFITNESZ  
műsorvezető: 

Horváth Gergely
Artisjus IZÉ - „Zenei 

trendek 2014”

PETŐFI RÁDIÓ - 
KULTÚRFITNESZ 
műsorvezető: 

Horváth Gergely 
Dr. ZeneHouse: 
élve-boncolás! - 

Vendég: Milkovics 
Mátyás

PETŐFI RÁDIÓ - 
KULTÚRFITNESZ 
- műsorvezető: 

Horváth Gergely
Dalszövegek versér-
tékben? Vendégek: 
Likó Marcell (Vad 
Fruttik) és Molnár 
Cecília (nyelvész)

17:30

MAJDNEM 
HÍRES ROCKSULI 

- Kowa a Kowalsky 
meg a Vega 

énekese fejti meg, 
hogyan lehet rock 

slágereket írni

MAJDNEM 
HÍRES ROCKSULI 
- Hősök - Eckü 

beszél arról, hogy 
hol is lehetne 
fontosabb a jó 
szöveg, mint a 
hip-hopban, és 

hogy mi kell még a 
sikerhez

MAJDNEM 
HÍRES ROCKSULI 

- a magyar gitárpop 
legjobb szövegírói 

közül Beck 
Zoli (30Y) és Szűcs 

Krisztián (HS7) 
beszél a dalszöve-

gekről

MAJDNEM HÍRES 
ROCKSULI - A VOLT 

Fesztivál főszer-
vezői Lobenwein 

Norbert és 
Fülöp Zoltán 
beszélnek a 

Nagy-Szín-Pad 
tehetségmutató 
tapasztalatairól

MAJDNEM 
HÍRES 

ROCKSULI 
- Fish! Krisztián 

beszél arról, hogy 
miért éri meg 

konzervdobozva 
zárva árulni az új 

albumodat

júl ius  1 . jú l ius  2 . jú l ius  3 . jú l ius  4 . jú l ius  5 . jú l ius  6 .

11:00

KOVÁCSOVICS 
FRUZSINA: 

ELFELEDETT 
MÉZESCSÓK

KARDOS JANÓ 
ÉS A HAHÓ 
EGYÜTTES

13:00 JÁRAI MÁRK KAFKAZ MÉHEK
PETRUSKA 
ANDRÁS

15:00

A BÚGÓCSIGA 
Akusztik Garden 

bemutatja: 
ACOUSTIC 
DREAMS

A BÚGÓCSIGA 
Akusztik Garden 

bemutatja:  
Q-BISM AZAZ DJ 
QQ ÉS BARÁTAI 

LIVE ACT

A BÚGÓCSIGA 
Akusztik Garden 

bemutatja: 
BÚGÓCSIGA JAM 
SESSION FEAT. 
SMALLTOWN 

JAZZERS

A BÚGÓCSIGA 
Akusztik Garden 

bemutatja: 
GRUNGE 
ACUSTIC A BÚGÓCSIGA 

Akusztik Garden 
bemutatja: 

FAGYAL SZENDER

16:30

A 
TALENTOMÉTER 

verseny 
nyertese: 

MAKROHANG

A 
TALENTOMÉTER 

verseny 
nyertese: 
MINIMÁL 
BOGART

A 
TALENTOMÉTER 

verseny 
nyertese: MODAL 

JAZZ 5

18:00
LITTLE G 
WEEVIL

B THE FIRST 
FEAT DODGEM 

BONUS TRACK
BALÁZS  

ELEMÉR GROUP

CSEMER 
BOGLÁRKA 

BOGGIE

20:00 ZUP AKUSZTIK
BELMONDO 
AKUSZTIK

FLUOR 
AKUSZTIK

OZONE MAMA 
AKUSZTIK

SZABÓ BALÁZS 
BANDÁJA a 

Nagy-Szín-Pad 
verseny 3. 

helyezettje

21:00
DJ JOKÓ

MUSIC CAFÉ
ROMUNGRO 
GIPSY BAND

SZALONNA ÉS 
BANDÁJA

CIMBALIBAND PRAKKER

0:00 DJ JOKÓ

R É S Z L E T E S  P R O G R A M : W W W. V O LT. H U





Tündérszárny vagy manósapka viselése még mindig ajánlott!

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

A belépés ingyenes!

Mottó: „A hetedik te magad légy!” (József Attila)

7.Soproni
Tündér-

fesztivál
20
14

2014. JÚNIUS 28., SZOMBAT
SOPRON, GYIK – ERZSÉBET-KERT (ADY ENDRE U. 10.)

Együttműködő partner:



Soproni Petőfi Színház
2014. június 28. 
(szombat) 19 óra
Jegyár: 3800 és 3200 Ft
www.prokultura.hu

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
pályázatot hirdet

KÖZÚTKEZELŐI
munkakör betöltésére

Pályázati feltételek:
egyetemi vagy főiskolai szintű közlekedésmérnök,
számítógépes felhasználói ismeretek (Word, Excel, Internet-használat),
büntetlen előélet,
magyar állampolgárság,
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tv. (Kttv.) 85. §-a alapján ne álljon fenn 
összeférhetetlenség

Előnyt jelent: legalább 5 éves gyakorlat

Munkakör fő tartalma: közútkezelői hozzájárulások kiadása, közterület-használati szerződések 
előkészítése, közterület-használatok ellenőrzése

A pályázatnak tartalmaznia kell:
önéletrajzot, a 45/2012.(III.20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerint,
az iskolai végzettséget igazoló okiratok másolatát, 
előzetes nyilatkozatot arról, hogy a Kttv. 85. §-ában meghatározott összeférhetetlenségi ok a 
pályázat benyújtásakor fennáll-e,
3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt vagy annak megkéréséről szóló igazolást.

Illetmény és juttatások: A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint 
a hivatal Közszolgálati Szabályzata szerint.

A kinevezés határozatlan időre szól.  A próbaidő: 6 hónap.

További információ kérhető Horváthné Seregély Jolán Városgazdálkodási osztályvezetőtől a  
99/515–123-es telefonszámon.

A jelentkezéseket 2014. július 9-ig az alábbi címre kérjük benyújtani:
Dr. Dobos József jegyző

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
9400 Sopron, Fő tér 1.

A borítékra kérjük ráírni „Közútkezelő”

A pályázat elbírálásának rendje: A pályázatok 2014. július 25. napjáig kerülnek elbírálásra. Az 
elbíráló a pályázatok megtekintése után dönt a pályázok meghallgatásáról. A pályázók a pályázat 
eredményéről az elbírálást követően 8 napon belül értesítést kapnak. A pályázat benyújtásának 
tényét és annak tartalmát az adatvédelmi előírásoknak megfelelően kezeljük.

Az állás betölthető: 2014. augusztus 1. napjával. 

Sopron Megyei Jogú Város

PÁLYÁZAT



2014. június 25. 9
www.sopronitema.hu  

Sport

LELÁTÓ
Sportesemények 
a SÜH-ön

Vitorlásversenyek 
a Fertő tavon
Június 27–29.
3FMR Fertői Match Race 18’ 
3. forduló
Június 28–29.
Soproni Építők Kupa: nem-
zetközi és minősítő ifjúsági 
vitorlásverseny kalóz, finn, 
LR, L4.7, Op hajóosztályban

Sopron Kupa Tájfutás 
Június 28–29., 
Soproni Parkerdő 

SÜH-sakkverseny 
Június 28–29., 9–14, 
EFE Ifjúsági Ház

SÜH-kézilabdakupa 
Június 29., MKB-aréna 

Tekeverseny
Július 4–6.
Női–férfi verseny a Győri 
úti tekepályán

Sopron is csatlakozott a magyar úszás napja 
elnevezésű országos programsorozathoz. Múlt 
szombaton a Lövér Fürdő – Csik Ferenc Uszoda 
adott otthont a vizes sportok bemutatóinak, 
a Fertő tónál pedig szintén ebből az alkalomból 
4,4, illetve 2,2 kilométert úsztak a résztvevők. 

A városi sportfelügyelet célja 
az volt, hogy a magyar úszás 
napján minden olyan sportág 
bemutatkozhasson, amelyek-
kel a fiatalok az uszodában 
találkozhatnak. Az érdeklő-
dők gyermek-, és versenysport, 

vízilabda- és szinkronúszó-
bemutatót is láthattak. Az úszó-
napot a „Minden gyermek tanul-
jon meg úszni!” mottó jegyében 
rendezték. 

A Fertő vizének hőmérsék-
lete mindössze 20,1 fok volt, és 

erős északi szél is nehezítette 
a több mint 80 úszó dolgát, de 
senki sem adta fel a versenyt. 
– Ez a hőmérséklet a tűrési 
határ, ennél hidegebb vízben 
már nem lehet megrendezni 
egy ilyen, komoly erőpróbát 
igénylő úszást – mondta a szer-
vező Boninsegna Ferenc, a Peiso 
Sportklub Egyesület elnöke. 
– Az úszóknak biztosítottunk 
kalóriapótló csomagot és spe-
ciális, hideg víz elleni krémet, 
valamint forró teát és szőlőcuk-
rot. Büszkén mondhatom, hogy 

a 13. Fertő tó átúszáson végül 
mindenki teljesítette az általa 
vállalt távot.

Az úszásra Szegedtől Miskol-
con át Tatabányáig az ország 
minden részéből érkeztek részt-
vevők – tudatta Boninsegna 
Ferenc. – Sajnos az időjárás miatt 
a létszám egy kicsit elmaradt 
a szokásostól, a verseny mégis 
elérte célját: családias légkörben 
tehettünk a sporttal az egészsé-
günkért. Azt viszont sajnálom, 
hogy az osztrák partnerekkel 
nem sikerült megállapodni, 

így idén nem Fertőmeggyes-
ről indultunk, hanem a magyar 
oldalon, Fertőrákosnál teljesítet-
tük a távot. 

A résztvevőket a rajt előtt dr. 
Simon István, Sopron alpolgár-
mestere köszöntötte. Az alpol-
gármester ezután el is indította 
az idei Fertő tó átúszást. 

Az idei rendezvény vendége 
volt hazánk legeredménye-
sebb nyílt vízi hosszútávúszója, 
Mányoki Attila, aki korábban 
a Gibraltári-szorost és a La 
Manche-csatornát is átúszta.

Szalai Viktor

Akárcsak a csapat-
nak, úgy Horváth 
Andrásnak, a Soproni 
VSE–GYSEV labdarú-
gócsapat játékosá-
nak is felemás sze-
zonja volt. 34 évesen 
még egy idényt biz-
tos, hogy bevállal, de 
már az aktív sport 
utáni életet is tervezi.

Horváth András is azon játékosok 
közé tartozott a 2013/2014. évi 
szezon kezdetekor, aki kevésbé 
élvezte a tavaly nyáron kine-
vezett Supka Attila bizalmát. 
Az eredmények elmaradásá-
val a szakmai igazgató azonban 
helyet talált neki a csapatban. 
A Horváth–Varga–Deme közép-
pálya játszatásával pedig az őszi 
utolsó hat mérkőzésen tizennégy 
pontot gyűjtött a Vasút, amivel 
elkerült a kieső zónából. Tavaszra 

aztán Varga kikerült a csapat-
ból, Horváthból középhátvéd 
lett, egyedül Deme maradt meg 
a középpályán, ami talán szintén 
az egyik oka lehet a kevésbé sike-
res tavasznak. 

– Közepesre értékelem a mö -
göttünk hagyott szezont. Azt 
lehet mondani, hogy két hat-
meccses sorozatnak köszönhe-
tően tudtuk biztosítani a benn-
maradást, és ezzel megőriztük 
másodosztályú tagságunkat – 
mondta Horváth. A tavaly gól-
erős játékos idén mindössze két 
találattal zárt, persze ennek is 
van oka. – Kezdetben középpá-
lyásként, majd később a védelem 
közepén számolt velem a szakve-
zetés. Úgy érzem, hogy mindkét 
poszton megálltam a helyem. 
Az előző idényben előrébb ját-
szottam, több támadó felada-
tom volt, így könnyebben értem 
a kapu elé, és tudtam gólokat 
szerezni – fogalmazott Horváth. 

A tavasz egyik érdekes jele-
nete volt, hogy a csapatkapitány, 
Sifter Tamás sérülését követően 

sem kapta vissza a karszalagot, 
ami a szezon végéig maradt Hor-
váthon. – Kényszerből lettem 
csapatkapitány, Tamás sérülése 
és eltiltása miatt, majd visszaté-
rése után már nem változtatott 
a szakvezetés. Úgy éreztem, hogy 
a többiek tiszteltek, elfogadták 
a véleményemet – hangsúlyozta 
a labdarúgó, aki öt nap múlva 
várhatóan utolsó szezonját kezdi 
meg. – Még egy évet biztosan 
a pályán töltök, de már készülök 
a futball utáni életre. Remélem, 
a labdarúgás világában tudok 
maradni, akár sportvezetőként, 
akár edzőként – mondta zárás-
ként Horváth András.

Szalai Viktor

Az elmúlt hétvégén Sopron testvérváro-
sában, a németországi Kemptenben vett részt 
a Cambodunum Kupán az SC Sopron két ser-
dülő korosztálya. A soproni fiatalok német, 
osztrák, cseh, svájci és olasz csapatok ellen 
mérettethették meg magukat és szerezhettek 
nemzetközi tapasztalatokat a három nap során. 

A Csontos Zoltán vezette U15-
ösök csoportjukat megnyer-
ték, majd büntetőkkel elbuk-
ták az elődöntőbe jutást, végül 
két győzelmet szerezve az 5. 
helyen zártak. Ennél is nagyobb 
eredményt értek el a fiatalab-
bak. Pinezits Máté és Kovács 
Ferenc irányítása mellett az 
U13-asok a dobogó alsó fokára 
állhattak fel. – A saját csopor-
tunkból kiegyenlített, jó játék-
kal léptünk tovább a legjobb 
nyolc közé, ahol az olasz Trento 

csapatát 4–0-val búcsúztatva 
jutottunk a vasárnapi elődön-
tőbe. Ott 0–0-s végeredmény 
után tizenegyesekkel az ellen-
fél bizonyult jobbnak, így a 3. 
helyért játszottunk. A bronz-
mérkőzésen 2–0-s diadalt 
arattunk, így joggal örülhet-
tek a gyerekek a bronzérem-
nek – mesélte a történtekről 
Pinezits Máté. A szakmai vezető 
kiemelte, hogy a fiatal labdarú-
gók minden dicséretet megér-
demelnek, hiszen a mezőnyben 

a legtöbb gólt lőtték és végig 
stílusosan, kreatívan játszottak. 
Természetesen fontos tapaszta-
latokkal is szolgált a nemzetközi 
torna. – Tapasztalhattuk, hogy 
agresszivitásban, magabiztos-
ságban, dörzsöltségben még 
van hova fejlődnünk a nemzet-
közi szinthez képest – emelte ki 
a szakmai vezető. Pinezits Máté 
hangsúlyozta, hogy mindkét 
korosztály az egész torna során 
méltóképpen képviselte Sopron 
városát és az SC Sopront is. 

A gyerekeknek a torna mel-
lett az is óriási élményt jelen-
tett, hogy szombat este több 
ezer német szurkolóval egye-
temben, fantasztikus hangu-
latban, óriáskivetítőn tekint-
hették meg a város sportcsar-
nokában a Németország–Ghána 
világbajnoki mérkőzést, ezáltal 
érezhették, hogy milyen nép-
szerű a foci. 

Távúszás a Fertő tavon, szinkronúszó-bemutató az uszodában

A magyar úszás napja

Több mint nyolcvanan vettek részt a Fertő tavi úszóversenyen FOTÓK: NÉMETH PÉTER

SC Sopron: Nemzetközi 
sikerrel zárult a szezon

TÁVOZIK AZ SVSE-TŐL CSISZÁR
Távozik posztjáról Csiszár 
Ákos, a Soproni Vasutas Fut-
ball Kft. ügyvezetője, a dön-
tést a tulajdonosi kör elfogad-
ta. A sportvezető továbbra is 
elnökként irányítja az SC Sop-
ron Labdarúgó Utánpótlás 
Nevelő Klubot.

Kényszerből kapitány

A szinkronúszók is bemutatták tudásukat

Többen megbetegedtek azt 
követően, hogy szomba-
ton részt vettek a magyar 
úszás napja rendezvényén 
Balatonfüreden. A Magyar 
Úszó Szövetség jelezte, hogy 
az esemény megrendezése 
előtt kétszer megvizsgál-
tatta a víz minőségét, mely 
teljes mértékben alkalmas 
volt a verseny lebonyolítá-
sára. (mti)

Fertőzés 
a Balatonon

Horváth András (balról a második) idén két gólt szerzett FOTÓ: SOPRONI TÉMA ARCHÍVUM

Az SC Sopron U13-as és U15-ös csapata Kemptenben vett részt focikupán







június 20. - július 13. 

Szabadtéri programok
2014

JEGYIRODA:

Június 28., szombat 20.00  Fő tér

TÁNCDALFESZTIVÁL 2014
Közreműködnek:
Korda György, Balázs Klári
Koós János, Dékány Sarolta
Apostol együttes

Július 11., péntek 20.00  Fő tér

MAGYARNÓTA- ÉS DALEST
Közreműködnek:
Madarász Katalin, Zsadon Andrea, Szolnoki Tibor
HAKME Cigányzenekar
Berki László prímás vezetésével

Július 12., szombat 20.00  Fő tér

TIÉD A SINGpad!
Musicalest a Soproni Petőfi Színház művészeivel
Közreműködnek: Vastag Tamás, Kocsis Tibor,
Füredi Nikolett, Halas Adelaida, Buch Tibor,
Horváth Andor, Simon Andrea

Július 12., szombat 16.00-20.00  Várfal sétány

MŰVÉSZKORZÓ
A Soproni Ünnepi Hetek záró rendezvénye
Mutatványosok, zenészek, táncosok,
művészek kiállításai, kórusok, tündérek és manók, 
langaléta garabonciások, „Happy Sopron”


