


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 2013/2014-es

tanévre vonatkozóan Sopron Megyei Jogú Város Széchenyi István Tanulmányi Ösztöndíjára.
Az ösztöndíj egy teljes tanévre, azaz tíz hónapra szól. Az ösztöndíjjal járó juttatások:

a) az ösztöndíj odaítélésének napját magában foglaló és azt követő szemeszter idejére havonta 44.200 Ft vissza nem térítendő támogatás,
b) az ösztöndíjas nevére szóló sopron.hu végződésű e-mail cím,
c) Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat protokoll-listáján való nyilvántartás, névre szóló meghívó az önkormányzat rendezvényeire,
d) lehetőség az ösztöndíjas tevékenységének a helyi médiában való ismertetésére.

Az ösztöndíjra pályázatot nyújthat be, aki a következő fel-
tételeknek együttesen megfelel:

a) a pályázat benyújtását megelőzően legalább 5 éve folya-
matosan soproni lakóhellyel rendelkezik,

b) államilag elismert magyar felsőoktatási intézmény teljes 
idejű alapképzésben, mesterképzésben vagy egységes osz-
tatlan képzésben résztvevő hallgatója,

c) jelenlegi vagy korábbi tanulmányai során legalább két fél-
évre bejelentkezett, és a pályázat beadását megelőzően 
legalább 55 kreditet megszerzett,

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

e) tanulmányait az első diploma megszerzéséért folytatja,

f ) kiemelkedő szakmai tevékenységéről dékáni ajánlással ren-
delkezik, és

g) a pályázat benyújtásakor a 30. életévét még nem töltötte 
be.

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

A pályázatok benyújtási határideje
2013. szeptember 10., azokról

Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése
2013. szeptember 30-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 be-
nyújtani, 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 ható-
sági igazolvány nem igazolja egyértelműen, hogy a pályázó a pályázat benyújtását 
közvetlenül megelőzően legalább 5 éve soproni lakóhellyel rendelkezik, úgy annak 
igazolása az okmányirodától 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 igazolá-
sa a dékáni ajánlásban.

A pályázat elbírálása során előnyt jelent, ha a pályázó államilag elismert nyelvvizs-
gával rendelkezik, valamint ha a pályázat beadását megelőzően:

a) kutatási tevékenységet folytatott, Országos Tudományos Diákkör, Tudományos Diák-
kör 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 
igazolást csatol a pályázatához,

d) oktatáshoz kapcsolódó, így különösen demonstrátori tevékenységet folytatott,

e) hallgatói közéleti tevékenységet folytatott, így különösen a Hallgatói Önkormányzat-
ban részt vett, kollégiumi tisztséget töltött be, hallgatók számára rendezvényeket 
szervezett,

f ) kiemelkedő élsportolói sporttevékenységet folytatott, sporteredményeket ért el, 

és azt a pályázatához csatolva írásban, bizonyítványmásolattal, konzulensi ajánlással, 
publikációs jegyzékkel vagy más alkalmas módon igazolja.

A pályázat elbírálása során az értékelésbe a kutatási tevékenységek, a publikációk, pá-
lyamunkák, 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 befolyá-
soló jellegű.
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Sopron város önkormányzata az alábbi
programokra várja szeretettel a kedves érdeklődőket
2013. augusztus 15–20. között

Ünnepeljünk
együtt!

AUGUSZTUS 15., csütörtök
18.00  Templomszentelésre emlékező búcsúi

szentmise a bencés templomban
Főcelebráns: Tokár János
ferences atya, gimnáziumi igazgató
Éneket vezeti: Kórus Spontánusz

19.30  Hercegérseki szerenád – Mozart-művek a
Wespa-vonósnégyes előadásában
Közreműködik: Stöckertné Lampert Tünde (fuvola) és
Prágay-Szabó Tamás (klarinét)

Kirakodóvásár, gasztronómiai programok
a Fő téren egész nap

AUGUSZTUS 16., péntek
18.00  Fajkusz Banda koncert és a

Sopron Táncegyüttes műsora
19.00  A Szent Korona fogadása a

Szent Mihály-templomnál
Díszmenet a Fő térre

19.30 A Szent Korona köszöntése a Fő téren
20.00 Bartók Béla Női Kar (Szeged) koncertje

a bencés templomban
21.00 Tűzzsonglőr-előadás a Fő téren
Gyermekjátszóház 16.00–20.00
Kirakodóvásár, gasztronómiai programok

a Fő téren egész nap

AUGUSZTUS 17., szombat
10.30  Komédiások, zenészek, gólyalábasok 

bemutatója a Fő téren
Soltis Lajos Színház középkori színielőadásai:
A lónak vélt menyasszony, A csodabalzsamárus 
mondókája, A pór, a fia, meg az oskolamester,
A varga, meg a vargáné, A dézsa, Az ellopott kakas, 
Csalóka Péter. Közreműködik a Fajkusz Banda

16.30 Lövér Vadászkürtösök a Fő téren
17.00  Történelmi játék a bencés templomban:

III. Ferdinánd koronázása
Énekel: Kórus Spontánusz

18.00  Aranysarkanytús lovagok avatása, 
áldásosztás, polgári eskü a Fő téren

18.30 Királyi díszmenet a belvárosban
(dobosok, zászlódobálók, lovas és 
korhű jelmezes felvonulás)

20.00 Utcabál a Roland & Company 
együttessel a Fő téren

Gyermekjátszóház 10.00–12.00 és 16.00–20.00
Kirakodóvásár, gasztronómiai programok 

a Fő téren egész nap
A Tűztoronyba gyerekeknek
(16 éves korig) ingyenes a belépés!
Kedvezményes belépők a Stornó-házba és rendhagyó 
tárlatvezetés dr. Kelemen Istvánnal a koronázásról

AUGUSZTUS 18., vasárnap
Fő tér
10.00  Ünnepi szentmise a Fő téren

Vezeti Magyar Gergely ferences tartományfőnök
Éneket vezeti: Kórus Spontánusz
Utána gyerekprogramok, játszóház, lovagi torna

16.00  Hegykői Fúvószenekar
17.00  Egyetlen dal – zenés válogatás

Sopron költészetéből:
T. Horváth József műsora

18.00 Balcone Barocco
fuvolamuzsika a barokk korból
Jacsó Erika (fuvola), Horváth Ábel (zongora)

18.30  Barokk dudamuzsika – Kurdi Gábor dudás

AUGUSZTUS 19., hétfő
18.00 Páneurópai Piknik Emlékpark
 ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉS A

PÁNEURÓPAI PIKNIK ÉS HATÁRÁTTÖRÉS 
24. ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL
Köszöntőt mond: dr. Fodor Tamás polgármester
Ünnepi beszédet mond: Frank Spengler, a 
Konrad Adenauer Alapítvány Magyarországi 
Irodájának vezetője és Katharina Landgraf, 
a német parlament CDU-képviselője
Koszorúzás a kopjafánál, emlékfaültetés

20.30  Szent György-plébánia udvara
Sík Sándor – István király
Az Evangélium Színház előadása
Jegyek a helyszínen kaphatók 1500 Ft-os áron.

Fő tér
16.00 Brass Dance Band fúvósegyüttes
18.00  Váczi Eszter & Quartett
20.00  Délibábos Hortobágyon

Simon Andrea és Savanyú Gergely operett és musical

22.00 Boban Markovič Orkestar

AUGUSZTUS 20., kedd
16.00 Szent István-templom és park

SZENT ISTVÁN-NAPI ÜNNEPSÉG
Ünnepi szentmisét mutat be
dr. Pápai Lajos megyéspüspök
Ünnepi beszédet mond
Ivanics Ferenc országgyűlési képviselő
Koszorúzás és főhajtás a Szent István-szobor előtt
Kenyér- és borszentelés

16.00  Amfiteátrum
Amazonok harca, női lovasíjászharcosok

Fő tér
18.00  Celebrating Queen Tribute (USA)
20.00  HS7
Kézműves kirakodóvásár, gyermekjátszóház, 

gasztronómiai programok
a Fő téren egész nap



KÉPZÉSI AJÁNLATOK A FÁYBÓL
NAPPALI RENDSZERŰ
ÉRETTSÉGIZETTEKNEK 1 ÉVES OKJ-S KÉPZÉSEK:

 postai ügyintéző
 pénzügyi-számviteli ügyintéző
 logisztikai ügyintéző

FELNŐTTKÉPZÉS
OKJ-S KÉPZÉSEK:

 adótanácsadó (felsőoktatási szakképzés)
 társadalombiztosítási ügyintéző
 valutapénztáros és valutaügyintéző
 pénzügyi-számviteli ügyintéző
 mérlegképes könyvelő
 irodai asszisztens

OKLEVELES TANFOLYAMOK:
 gépíró
 belső auditor
 spanyol nyelv
 internet mindenkinek

Részletes tájékoztatás
honlapunkon:
www.fay.sopron.hu

Fáy András Közgazdasági,
Üzleti és Postai Szakközépiskola
9400 Sopron, Teleki Pál út 26.
Tel: 06-99/510-092 e-mail: fay@sopron.hu

Az alábbi képzéseinkre fogadunk még jelentkezéseket:
- Szakközépiskola 9. osztály (kertészet és parképítés)
- Érettségire felkészítő 2 éves szakközépiskolai osztály 

(szakmával, ill. közép-/szakiskola 10. osztállyal rendelkezőknek)
- Virágkötő és virágkereskedő; szőlész-borász 9. o. 3 év

- Érettségi, ill. közép-/szakiskola 10. után 2 éves nappali 
képzésben, jelentkezés max. 19 éves korig

- Esti tagozaton min. 8 általános végzettséggel 2 év
- Parképítő és -fenntartó technikus érettségi után 2 év

VM DASZK, Lippai J. Kertészeti Szakképző Iskola és Kollégium
Sopron, Bánfalvi út 48-50.  Tel.: 20/392-6625, 20/356-1910, 20/359-7790
web: www.lippai.sulinet.hu; e-mail: lippai.iskola@gmail.com







Augusztus 14., 21., 28.,
szerdánként 20.00
Kecske-templom

Virtuóz kamarazene
a város szívében
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Színházi előadások a
Szent György plébánia
udvarán!

Augusztus19., hétfő 20.30
Sík Sándor:
ISTVÁN KIRÁLY – tragédia
Az Evangélium Színház 
(Budapest) előadása

Augusztus 23., 24., 25., 
péntek, szombat, vasárnap 19.00
SZAMÁRTESTAMENTUM
zenés bohózat



Augusztus 15., 16., csütörtök, péntek 20.30
Szent György Plébánia Udvara

BENNÜNK
FÉNYLIK

a Pendelyes Táncegyüttes műsora



Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Központi Orvosi Ügyeletére munkaerőt keres

ÜGYELETES ASSZISZTENSI
munkakör betöltésére.

Pályázati feltételek:
- OKJ-s általános asszisztens vagy diplomás ápoló végzettség,
- számítógépes felhasználói ismeretek, 
- legalább 1 éves szakmai tapasztalat,
- büntetlen előélet.

Munkakör fő tartalma:
- orvosi ügyeleti szolgálat asszisztensi feladatainak elvégzése,
- ügyeleti ellátással kapcsolatos dokumentáció kezelése.

Munkavégzés helye: Sopron, Győri u.15. Központi Orvosi Ügyelet épülete

Pályázatnak tartalmaznia kell:
- szakmai önéletrajzot,
- az iskolai végzettséget igazoló okiratok másolatát, 
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy annak megkéréséről szóló iga-

zolás másolatát.

Bérezés:  A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján.

A közalkalmazotti kinevezés határozott időre szól. A próbaidő: 4 hónap.

Havi munkaidőkeret 174 óra. Munkarend beosztás alapján:
- Munkanapokon délután 16 órától másnap reggel 8 óráig.
- Munkaszüneti napokon reggel 8 órától este 20 óráig, este 20 órától reggel 8 óráig.

A munkakör betöltésével kapcsolatos információ a 06/30/578–3421 mobiltelefonszámon, 
Gosztoláné Sipőcz Lívia gazdasági előadónál kérhető.

A jelentkezéseket fentiek figyelembevételével tolgyes.magdolna@sopron-ph.hu e-mail 
címre várjuk legkésőbb 2013. augusztus 22. napjáig.

A pályázat elbírálásának rendje: A pályázati feltételeknek megfelelő pályá-
zatok 2013. augusztus 31-ig kerülnek elbírálásra.  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.

A munkakör legkorábban 2013. szeptember 1. napjától tölthető be.

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata

PÁLYÁZAT
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Tallózó

1993
Parkolás bilincsben?
A szigorított közúti ellenőrzések 
sem hoztak kellő eredményt a 
közlekedési morál javulásában, 
és a jobb parkolási lehetőségek 
érdekében hozott intézkedések is 
jórészt eredménytelenek marad-
tak. A csupán meghatározott 
időre igénybe vehető parkolók-
ban az egyik ellenőrzés során 
165 olyan gépkocsit regisztrál-
tak, amelyek a szélvédőkön elhe-
lyezett óra állása alapján jóval 
az adott időn túl parkoltak, 
vagy egyáltalán nem is jelezték 
a parkolás megkezdésének ide-
jét. Többek között ezek a tapasz-
talatok sarkallták az illetékese-
ket arra, hogy a más, nagyobb 
városokban már bevált kerék-
rögzítő bilincsek alkalmazásá-
nak bevezetését szorgalmaz-
zák Sopronban is. A kerékrög-
zítőkkel megakadályozható 
lenne, hogy a tilosban parkíro-
zók „meglógjanak” a büntetés 
elől, és az utánajárások, plusz 
költségtérítések egészen biztos, 
hogy maradandó élményt jelen-
tenének a szabálytalankodók-
nak. (Soproni Hírlap)

1963
Hét méter széles lesz a Lővér 
körút és felüljáró épül
A városi költségvetésen kívül, 
a KPM segítségével átépítik 
az egész Lővér körutat, így a 
jelenleg öt méter széles autótat 

hét méteresre szélesítik. A két 
útszéllel és a padkákkal együtt 
így kilenc méter széles lesz az 
új úttest. A tervezést már elvé-
gezték, és még ebben az évben 
megépül az első szakasz, az 
Erzsébet kerttől a Printz-pi he-
nő ig. A körpadnál levágják a 
veszélyes kettős kanyart, és az 
új út a BÉTEX üdülőhöz vezető 
ösvény vonalát követve torkol-
lik vissza a jelenlegi körútra. 
A Károly-magaslatot sok tízez-
ren keresik fel évente, de még 
többen járnának oda, ha jár-
művel is meg lehetne közelíteni. 
A Tanulmányi Erdőgazdaság 
a Fáber-rét előtti kapaszko-
dót megkerülve szer pen tin u-
tat készíttet a Károly-magaslati 
elágazásig. A városi tanács a 
Károly-vártól a Fáber- rét felé 
végezteti az útépítést. Az utolsó 
szakaszt újra az erdőgazdaság 
építi meg. Évtizedek óta tervezik 
az Alsó lővér utcai vasúti átjá-
rás felül- vagy aluljáróval való 
megoldását. A távlati tervben 
már szerepel a Köztársaság útja 
folytatásában a vasúti átjáró. 
Sürgetően szükséges azonban 
az ideiglenes felüljáró létesítése. 
A városi tanács úgy határozott, 
hogy gyalogfelüljárót építtet. 
(Kisalföld)

1913
Az a bizonyos pofon
Törvény előtt áll az atyafi. Úgy 
esett a dolog, hogy a szomszéd-

dal nem akartak szót érteni. Egy 
kakas irányában keletkezett a 
szóváltás, mely végezetül csat-
tanós befejezést nyert. 

A sértett röstellvén a pofont, 
csupán a szóbeli körülmények 
az apja, az anyja és mi egyebek 
felemlegetése miatt panasz-
kodott, amely szóbeli sérte-
getésekkel egyebekben ő sem 
fukarkodott. A bevádolt atyafi 
a kakas meséjén kezdte véde-
kezését, a járásbíró azonban 
ez iránt nem mutatott valami 
nagy érdeklődést. Elsősorban 
a szidalmak kérdését szerette 
volna tisztázni, s ily irányban 
intézett hozzá határozott kér-
dést: igaz-e, nem-e? Mire a vád-
lott fordít a soron, s megjegyzi, 
hogy elsőbben is az ő apjáról 
tétetett említés: „Iszen ippen 
ebbül lett az a bizonyos pofon!”. 
(Soproni Napló)

Megszökött tehén
Tschipán Károly wiener-
neu   stadti mészáros és hen-
tes a napokban nagyobb 
számú vágómarhát vásárolt 
Sopronban. A városon való 
áthajtás rendben megtörtént, 
de a bevagonírozás során egy 
szürkeszőrű tizenegy éves tehén 
az erdő felé megszökött, ahol 
pediglen az üldözők nyomát 
vesztették. (Soproni Napló)

Összeállította: 
Pluzsik Tamás

Válogatás a korabeli 
soproni sajtóból

Képrejtvény

A két fotó látszólag teljesen egyforma, de ha olvasóink figyelmesebben megnézik, három pon-
ton különböznek egymástól. Azok között, akik ezeket megtalálják, és a helyes megfejtést au-
gusztus 21-ig beküldik a Soproni Téma, 9401 Sopron, Pf. 241. vagy a szerkesztoseg@sopronitema.
hu címre, ajándékot sorsolunk ki. 
A július 3-i számunkban megjelent rejtvény nyertese Szalai Tiborné (babisop@gmail.com), aki 
könyvet nyert. A nyeremény átvehető a Pro Kultúra Jegyirodájában (Sopron, Liszt Ferenc u. 1.). 
FOTÓGRAFIKA: PLUZSIK TAMÁS

Pluzsik Tamás

Sopron büszkén viseli a „civitas fidelissima”, 
a leghűségesebb város címet, a cím mellett 
pedig hűséges soproni polgáraira is büszke 
lehet. Sorukból a Soproni Téma a Magyar Köz-
társasági Érdemrend Kiskeresztjével kitüntetett 
dr. Rumpf János okleveles erdőmérnököt, a Nyu-
gat-magyarországi Egyetem professzorát kérdezi 
arról, neki mit jelent a soproniság érzése.

– Amint azt családi nevünk is 
mutatja, őseim németek voltak. 
Apai ágon éppen a közelmúlt-
ban sikerült visz-
szavezetnem csa-
ládfánkat egészen 
az 1500-as évek 
elejéig, így még 
távoli rokoni szá-
lakat is sikerült 
kibogoznom. Az 
ősi  fészeknek 
számító Rajna- 
Pfalz tartomány-
ban lévő Nie der stau fen bach ban 
mind a mai napig gyakori csa-
ládnév a miénk. A magyar ágat 
megnyitó egyik ükapám innen 
települt át a 18. század végén a 
bácskai Új ver bász ra. 

– Nehézkesen megszerzett 
határsávi belépővel 1957 január-
jában léptem át először Sopron 
város határát. Szomorú időszaka 
volt ez nemcsak Sopronnak, de 
az egész országnak: levert for-
radalom és szabadságharc, 

száz   ezrek hagyták el az orszá-
got, sokan éppen Sopronnál, én 
pedig felvételizni érkeztem az 

Erdészeti Techni-
kumba. Letargiá-
mat csak fokozta, 
hogy úgy érez-
tem, nem sikerült 
valami fényesre a 
bemutatkozásom, 
ezért képeslapo-
kat vásároltam a 
szüleimtől kapott 
„biztonsági” 50 

forintból, mert nem nagyon 
bíztam abban, hogy a közeljö-
vőben még egyszer láthatom 
ezt az általam már akkor csodá-
latosan szépnek tartott várost. 
Annál nagyobb volt az örömöm, 
amikor megkaptam az értesí-
tést: felvettek. 

– Máig meghatározóak szá-
momra a technikumi évek. 
Kiváló tanárainktól magatartás- 
és viselkedéskultúrát, általános 
műveltséget sajátíthattunk el, 

az alapos szakmai ismeretek 
mellett. Firbás Oszkár tanár 
úr például a városi színház-
ban megrendezte diákjaival a 
Bánk Bán több, nagy sikerű elő-
adását. Korondi Imre tanár úr 
pedig jól terelgetett bennün-
ket a matematika rejtelmesebb 
területei felé is, így szakmai elő-
menetelem később nagy rész-
ben a biztos matematikai ala-
poknak volt köszönhető. 

– 1963-ban kezdtem meg 
tanulmányaimat az erdőmér-
nöki karon. A több szabadidőt 
biztosító egyetemi évek alatt 
ismertem meg igazán a 
város és környéke rej-
tett szépségeit, gaz-
dag kultúrtörténetét. 
Még egyetemi éveim 
alatt megházasod-
tam, természetesen 
soproni lányt vettem 
feleségül. Első-
sorban 
Herpay 
I m r e 

professzor úrnak köszönhetem, 
hogy később egyetemi oktató 
lettem, ezáltal nagy elődök – 
hogy csak két nevet említsek, 
Krippel Móric és az általam sze-
retve tisztelt Lámfalussy Sándor 
– nyomdokaiba léphettem.

– Hogy a „gyütt-ment”-
ből mikor lett igazi soproni? 
Talán akkor, amikor egy sop-
roni lánynak beköthettem a 
fejét, vagy amikor természetes 
lett számomra is a „jó szeren-
csét” köszönés? – Igen, minden 
bizonnyal, de magam legin-
kább akkor éreztem ezt, ami-

kor nemcsak részese, de 
egyúttal szervezője is 
lehettem a mindnyá-

junk számára sorsfor-
dító 1989-es páneu-
rópai pikniknek. Ez 
volt számomra is az 

Umbruch, azaz az 
áttörés…

Mit jelent soproninak lenni?

Aki válaszol: dr. Rumpf János 

CSALÁDI HÁTTÉR: 1943-ban született Dunaharasztiban. Édesapja irattáros volt, míg édesanyja a héttagú család háztartását vezette. 
Felesége a Soproni Tervező Irodában műszaki rajzolóként dolgozott. Lánya Dublinban él, cukrász, fia pedig Sopronban dekoratőr.

„A több szabadidőt 
biztosító egyetemi 
évek alatt ismertem 
meg igazán a város 
és környéke rejtett 
szépségeit, gazdag 
kultúrtörténetét.”

dr. Rumpf János

biztosító egyetemi évek alatt 
ismertem meg igazán a
város és környéke rej-
tett szépségeit, gaz-
dag kultúrtörténetét. 
Még egyetemi éveim 
alatt megházasod-
tam, természetesen 
soproni lányt vettem 
feleségül. Első-
sorban 
Herpay 
I m r e 

kább akkor éreztem ezt, ami-
kor nemcsak részese, de

egyúttal szervezője is
lehettem a mindnyá-

junk számára sorsfor-
dító 1989-es páneu-
rópai pikniknek. Ez
volt számomra is az

Umbruch, azaz az
áttörés…

DR. RUMPF JÁNOS
„Nemcsak részese, de egyúttal szervezője is 

lehettem a mindnyájunk számára sorsfordító 1989-
es páneurópai pikniknek. Ez volt számomra is az 

Umbruch, azaz az áttörés…” FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS

Madarász Réka

Augusztus 20-án 16 órától a 
Scarbantia Társaság és a Kur-
szán Kende Lovas Egyesület 
szervezésében hagyományőrző 
lovasíjász-bemutatót tartanak 
az amfiteátrumban. A tavalyi 
évben több mint ezer látogatót 
vonzott a rendezvény.

– A bemutatókon arra törek-
szünk, hogy a harc életszerűsége 
átragadjon a nézőre, megemelve 
vérében az ad re na lin szin tet. Az 
eddigi tapasztalatok alapján ez 
láthatóan működik, amit a nézők 
szemében fellobbanó tűz is iga-
zol – részletezte Czanik Csaba 
Árpád, a Kurszán Kende Lo vas-
ta nya alapítója és vezetője, aki 
lovas- és lo vas í jász tu dá sa mel-
lett mélyen átlátja a magyarság 
és hagyományőrzés jelentőségét.

A Kurszán Kende Lovas Egye-
sület a harkai Kurszán Kende 
Lo vas ta nyán tartja edzéseit. 
A bemutatók alkalmával a láto-

gató találkozhat egy ázsiai szár-
mazású különleges lófajtával, az 
ahal te ké vel, melyet a legújabb 
belső-ázsiai kutatások alapján 
a szkíták lovával azonosítanak. 
Czanik Csaba Árpád elmondta, 
lovaikat a gyorsaság jellemzi. 
A lassú lovak gyönyörű vág-
tájukkal nem tudják átadni a 
tüzet, viszont képesek látványos 
cirkuszi mutatványokra. A régi 
időkben a harc végére értek csak 
a csatatérre. Ott azonban nem 
cirkusz volt. A leggyorsabbak, a 
legbátrabbak jártak elől. 

– Lovaink képesek a parázsban 
táncolni, de ha úgy akarjuk, egy 
gyermek is biztonsággal ülhet 
a hátukon – folytatta Czanik 
Csaba Árpád. – Egy-egy bemu-
tató alkalmával nem a taps, ami 
mélyen elér a harcoshoz. Az a 
cirkusz része. Mindennél többet 
ér, amikor egy hétéves kislány 
azt mondja, ezt látni élete leg-
boldogabb napja. Így születik 
a hagyomány, és így él tovább.

A BEMUTATÓ PROGRAMJA
15 órától: Regélő Fehér Táltos Dobcsapat Örökség című előadása
16 órától: Kurszán Kende Lovas Egyesület: Amazonok harca (női 
lovasíjászharcosok, honfoglalás kori harci és lovasíjász-bemutató)

Lovasbemutató





Váltson bérletet, hogy
biztos helye legyen nálunk!

FELNŐTTBÉRLET:

Carlo Goldoni: Két úr szolgája (komédia)

Molnár Ferenc: Üvegcipő (vígjáték)

Gioacchino Rossini: Bruschino úr (vígopera)

Demcsák Ottó: Csillagok szárnyán (táncfantázia)

Szabó Magda: Kígyómarás (színmű)

Andrew Lloyd Webber – Tim Rice: Evita (rockopera)

WWW.SOPRONISZINHAZ.HU

A nagy klasszikusok évada a Soproni Petőfi  Színházban 2013/2014-ben! 


