


2016. szeptember 25.
Liszt központ

„A mesék földje ez – csuda-e, ha szép
csendesen mesemondóvá nő a gyermek?”

(Benedek Elek)

Magyar Népmese Napja
15.00-17.30
Liszt központ
II. emelet

KÉZMŰVES FOGLALKOZÁSOK
Kosárfonás / Szövés / Játékkészítés / Ékszerkészítés / Kerámiázás /
Mézeskalács bemutató és díszítés / Gyapjúszövők Alkotó Körének
szövésbemutatója / Népi fajáték csodák – DiploManó-Favilon

JEGYÁR A TELJES PROGRAMRA: 2.000 FT

JEGYÁR, MELY NEM TARTALMAZZA SZABÓ BALÁZS MESEESTJÉT: 800 FT

JEGYIRODA: 9400 SOPRON, LISZT F. U. 1. TEL.: (99) 517 517

15.00-15.30
Liszt terasz

A PENDELYES TÁNCEGYÜTTES MŰSORA
mesecsokorral

15.30-16.30
Liszt központ
Petőfi terem

FABULA KUCKÓ
Becska Zsóka mesemondóval

16.30
Liszt központ
Petőfi terem

PAPRIKA JANCSI VISSZATÉR
Bartha Tóni Bábszínháza

18.00
Liszt központ
Liszt terem

SZABÓ BALÁZS MESÉL

Szeptember 10. 20.00 Fertőrákosi Barlangszínház

GÁBRIEL – ORFEUM
Farkas Gábor Gábriel 
és zenekara show-műsora

A magyar és amerikai könnyűzene 

klasszikus dalai Sinatrától Máté Péterig.

Vendégek: 

Wolf Kati énekesnő és 

Gálvölgyi János Kossuth- és 

Jászai Mari-díjas színművész

Jegyár: 5.500 Ft

Jegyek válthatók a Pro Kultúra 
jegyirodájában (Sopron, Liszt Ferenc u. 1.) 
vagy online.

www.barlangszinhaz.hu

www.barlangszinhaz.hu

LISZT TERASZ

Szeptember 4. 16.00 Liszt terasz

BluesHangers
Preidl Zoltán – ének; Szőke Gergely - szájharmónika, gitár;

Egyházi Krisztián – gitár; Csapó András – basszusgitár; Pfaff László - dob

Szeptember 11. 16.00 Liszt terasz

Ska Tunes
Instrumentális reggae és ska zene

Török Adél - zongora, Pinezits Zoltán - harsona, Németh Zoltán - trombita,

Sebestyén András - szaxofon, Gyenge András - gitár, Hajtó Gergő - gitár,

Pető Kornél - basszusgitár, Hajtó András - dob

Szeptember 18. 16.00 Liszt terasz

Jam session
Szabad jazz, blues zenélés

Kocsis Dániel és társai













KOROK ÉS STÍLUSOK ÉVADA
2016/2017

Chioggiai csetepaté – Őszi szonáta – 
Diótörő – Macbeth – My Fair Lady

Nézzük együtt – váltson bérletet!

A BÉRLETÉT A KIVÁLASZTOTT BÉRLET ELSŐ ELŐADÁSÁIG VÁLTHATJA MEG A JEGYIRODÁBAN!





www.sopronitema.hu 2016. augusztus 24.10 Soproni fi atalok

Továbbra is várjuk az iskolák rendezvényeiről, ifj ú tehetségeiről szóló értesítéseket a helyisulik@gmail.com e-mail címre!›

A hét mottója:

„Azért beszélj, hogy 
gazdagabbá tégy 
másokat, és azért 

hallgass, hogy 
önmagadat tedd 

gazdagabbá.”

Szent-Gály Kata 
(magyar költő és író)

AJÁNLÓ

Filmajánló
A barátságos óriás 

The BFG

amerikai–angol–
kanadai családi fi lm, 
90 perc, 2016
magyarországi bemu-

tató: augusztus 25. 

(6 év felett)

A Hatalmas Barátságos 
Óriás semmiben sem 
hasonlít Óriás or szág 
többi lakójára. Alig 8 
méter magas, túlmére-
tezett fülekkel és kifi no-
mult szaglással rendel-
kezik, bájosan együgyű, 

és szeret egyedül lenni. 
Egy napon a HABÓ fel-
keresi a 10 éves Szofi t, 
és magával viszi Óriás-
or szágba. Együtt elláto-
gatnak Álomországba, 
ahol a HABÓ megmu-
tatja, milyen varázslato-
sak az álmok, amelyeket 
éjszakánként a gyerme-
kek hálószobáiba fúj.

Könyvajánló
Star Wars

Az eredeti trilógia 

Brian Rood ismert mű-
vész, aki az eredeti ké-
peket felhasználva újra-
festette a klasszikus tri-
lógiát, új értelmezésbe 
helyezve több részle-
tet. Csodálatos festmé-

nyein keresztül végigkö-
vethetjük az Új remény, 
A Birodalom visszavág 
és az A jedi visszatér 
történéseit.

Maureen Haley 

– Neveljünk bol-

dog gyereket!

Minden szülő azt kíván-
ja, hogy gyermeke bol-
dog legyen, és kiegyen-
súlyozott, elégedett fel-
nőtté váljon. A szerző 
szerint kellő alapot kell 
teremtenünk gyermeke-
ink önbizalmának: fog-
lalkoznunk, törődnünk 
kell vele, hogy az a he-
lyes irányba növekedjen.

›

MADARÁSZ RÉKA

A su li-
kez dési 
akciók 
tömke-
lege elle-
nére idén 

sem fogják olcsón 
megúszni a szü-
lők a tanévkezdést. 
A tapasztalatok sze-
rint a többség az 
olcsó termékek 
helyett inkább a jó 
minőségűeket keresi.

Az egyik bank reprezentatív 
kutatás keretében arról kérdezte 
a szülőket, hogy várhatóan 
milyen költséget ró majd rájuk 
az iskolakezdés. A felmérésből 
az derült ki, hogy az általános 
iskolások szülei átlagosan több 
mint 73 ezer forintot, a középis-
kolások szülei 90 ezer forintot, 
a felsőoktatásban tanulók szülei 
pedig 116 ezer forintot adnak ki 

ilyenkor. A helyzetüket jelentő-
sen megkönnyíti, hogy az alsó 
tagozatos tanulók ingyen jut-
hatnak hozzá a tankönyvekhez, 

a soproni önkormányzat pedig 
még az 1–2. osztályosok füzet-
csomagjait is térítésmentesen 
biztosítja.

– Az elsősök tanszerei kerülnek 
a legtöbbe – osztja meg velünk 
tapasztalatait Babosné Czeg-
lédi Hajnalka, az egyik soproni 

írószerbolt üzletvezetője. – A szü -
lők többsége a tanító nénik által 
összeállított listával érkezik, és 
25–30 ezer forintot költ gyer-
meke teljes felszerelésére – tás-
kával és tolltartóval együtt.

A 2–3. osztályosoknál már 
nem kell olyan mélyen a zse-
bükbe nyúlniuk az ősöknek, 
hiszen a táska még nem ment 
tönkre, és a megmaradt vízfes-
téket, zsírkrétát is használhatják 
a gyerekek. Negyedik osztály-
tól aztán szabad a vásár: csak 
a szülő anyagi lehetőségei szab-
nak határt a kívánalmaknak.

– Felső tagozatban váltja fel 
a hagyományos iskolatáskát 
a hátizsák fazonú – folytatja 
az üzletvezető. – Jelentős vál-
tozás az előző évekhez képest, 
hogy a szülők már nem annyira 
az alacsony árat, mint inkább 
a jó minőséget részesítik előny-
ben, és hajlandóak akár több 
pénzt is áldozni egy-egy stra-
pabíró darabra. Ebben minden 
bizonnyal szerepet játszik az is, 
hogy a gyártók ezekre a termé-
kekre akár két év garanciát is 
vállalnak.

Az önkormányzat az 1–2. osztályosok füzetcsomagjait ingyenesen biztosítja

Költséges tanévkezdés

MADARÁSZ RÉKA

A Lippai-iskola méltán 
büszke két 10. A osztá-
lyos tanulójára: Török 
Petra Alexa két, Takács 
Nikolett pedig egy 
dobogós helyezéssel 
és egy különdíjjal tért 
haza a XXVII. Savaria 
Floriadae Fiatal Virág-
kötők Versenyéről. 

Idén 27. alkalommal hirdette 
meg a szombathelyi Herman 
Ottó-iskola a Floriadae versenyt, 
melynek témája a templomi 
díszítés volt. A Lippai-iskolából 
három diák vett részt a megmé-
rettetésen, akiket Cserni István 
szakoktató készített fel.

– Három feladatot kaptunk: 
az oltárdíszt másfél óra, a padra 
illeszthető dekorációt 45 perc, 
a fejkoszorút pedig egy óra alatt 
kellett elkészítenünk – meséli 
Török Petra Alexa. – A kompozí-
ciókhoz az alapokat előre össze-
állítottuk, így a helyszínen már 
csak a virágokat kellett rájuk 
helyeznünk.

Török Petra Alexa oltárdíszével 
2. helyezést, paddíszével pedig 3. 
helyezést ért el. Takács Nikolett 
paddísze lett a második legjobb, 
emellett elnyerte a különdíjat 
is, az iskola pedig az összesített 
csapatversenyben ugyancsak 2. 
helyen végzett. 

– Szombathely ebben az év -
ben ünnepli Szent Márton 
szü    letésének 1700. évforduló-
ját – folytatja Takács Nikolett. 
– A kü  löndíj tulajdonképpen egy 

felkérés volt: készítenem kellett 
egy látványos virágkompozí-
ciót Szent Márton szellemében 
az idén először megrendezett 
Esterházy barokk fesztiválra. 

Niki munkája a múzeumok 
éjszakájának egyik fő látványos-
sága volt Fertődön, az ország 
legnagyobb rokokó kastélyá-
nak legszebb termében, a Sala 
Terrenában. 

A lányok elmondták, bíz-
tak magukban, mert rengete-
get készültek a versenyre. Úgy 
gondolják, az ő munkáik adták 
leghívebben vissza a templomi 
hangulatot, de a többi résztvevő 
alkotásaiból is sokat tanultak. 
A jövővel kapcsolatban annyit 
árultak el, a cél egyelőre az érett-
ségi, Niki előtte azonban szeretné 
még elvégezni a virágdekoratőr 
szakot is.

Díjnyertes virágkötők a Lippaiból

A Lippai-iskola nyertes virágkötő csapata 
és felkészítő tanáruk, Cserni István

Ön hogyan készül az idei iskolakezdésre?
FELLNER SZILVIA ÉS FIAI:
Mi még bőven az iskoláztatás 
előtt állunk: a nagyobbik fi am 
még csak most megy óvodá-
ba. Azért ennek is vannak költ-
ségei: tornafelszerelést, tor-
nacipőt és benti cipőt is kell 
venni, ráadásul a cipőket rend-
szeresen kell cserélni, mert 
gyorsan nő a gyerekek lába.

SITKEI SZILVIA ÉS CSALÁDJA: 
A gyerekeink olyannyira nem 
várják az iskolát, hogy konkré-
tan nem is beszélhetünk róla, 
pedig jó tanulók. Pihenni job-
ban szeretnek, hiányozni fog 
nekik a kései ébredés regge-
lente. Főleg az 1. osztályosok 
szüleit terheli meg az iskola-
kezdés, hiszen mindenből újat 
kell venni. 

TÓTH ISTVÁN:
Unokáim és dédunokáim is 
vannak, Svédországban él-
nek. Ott egészen más az 
oktatás, szinte a 6. osztá-
lyig játékosan tanulnak az 
iskolában, mesekönyvek-
ből, így nem kell különöseb-
ben készülni a tanévkezdés-
re. Kint élő tanárnőtől ma-
gyart is tanulnak magyar 
tankönyvekből.

JÄGER ÖDÖNNÉ:
Szeptemberben négy uno-
kám is megkezdi a tanévet, 
közülük a 3. osztályosnak 
már beszereztük az új isko-
latáskát és egy új kulacsot is. 
Nagy segítség a családnak, 
hogy az alsó tagozatosok in-
gyen kapnak tankönyveket, 
illetve az is, hogy a gyere-
kek öröklik őket egymástól.

MEGKÉRDEZTÜK A SOPRONIAKAT›

A rajzfi lmfi gurák ideje lejárt, az idei slágermotívumok a fi úknál a motor, az autó 
és a foci, a lányoknál pedig a bagoly, a pillangó és a ló. Felvételünkön Zalaváry 
Hanna válogat édesanyjával, Zalaváry Miklósnéval. FOTÓ: NÉMETH PÉTER
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VÁRJUK OLVASÓINK LEVELEIT!
Segítsen nekünk! Ossza meg véleményét szerkesztőségünkkel! 
Van egy jó története? Ismer érdekes embereket? 

Szerkesszük közösen a Soproni Témát! 
szerkesztoseg@sopronitema.hu



Június 15., 16., 17., 18. és 30., Július 1.
AIDA musical
Soproni Petőfi Színház

Június 23., 24., 25. 
A MUZSIKA HANGJA musical 
Pesti Magyar Színház

Július 7., 8. 
NABUCCO opera olasz nyelven 
Kassai Állami Opera

Július 9.  
BUDAPEST JAZZ ORCHESTRA: QUEEN-SHOW

Július 14.  
HERNÁDI PONT Hernádi Judit zenés showja 
Orlai Produkció

Július 15.  
EGY FENÉKKEL KÉT LOVAT zenés játék 
Orlai Produkció

Július 16.  
UDVAROS DOROTTYA lemezbemutató koncertje

Július 21., 22. 
CIGÁNYPRÍMÁS operett magyar és német nyelven 
Soproni Petőfi Színház és Operettvilág Együttes

Július 23.  
A SZŐKE CIKLON zenés akció vígjáték 
Játékszín (Budapest)

Július 28., 29., 30.  
GYÖNGYHAJÚ LÁNY BALLADÁJA 
Tündérmese felnőtteknek az Omega 
együttes újragondolt dalaival 
ExperiDance Production

Augusztus 4., 5.  
ABIGÉL musical  
Budapesti Operettszínház

Augusztus 11., 12. 
MÁGNÁS MISKA operett 
Budapesti Operettszínház

Augusztus 20.  
FERGETEGES 
A királyné, a gróf és a cigánylány 
ExperiDance Production és a 
100 Tagú Cigányzenekar szólistái

Augusztus 25., 26. 
MACSKÁK musical 
Madách Színház

Augusztus 27.  
CSOPORTTERÁPIA musical 
Madách Színház

Szeptember 8., 9. 
Sugar | VAN, AKI FORRÓN SZERETI musical 
Pesti Magyar Színház

A műsor- és időpont változtatás 
jogát fenntartjuk!

Bérlet- és jegyvásárlás 
2016. szeptember 5-től 

a Pro Kultúra Jegyirodájában.

www.barlangszinhaz.hu

PROGRAM

2017




