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Pluzsik Tamás – Huszár Judit

Családi nap az emlék-
parkban, beszélgetés 
Magyarország minisz-
terelnökével, tánc-
előadás, kiállítás és 
nemzetközi konfe-
renciák – a páneuró-
pai piknik és határát-
törés 25. évfordulója 
alkalmából számta-
lan programot tartot-
tak Sopronban, vala-
mint Sopronpusztán.

Nyakkendő nélkül 
Orbán Viktorral
Felhajtott ingujjal, különösebb 
protokoll nélkül érkezett meg 
Orbán Viktor miniszterelnök 
a pán európai piknik színhe-
lyére. Először a helyszínen felál-
lított egykori határkapura kötött 
föl egy emlékszalagot, majd 
a helyszínre érkezett Christine 
Lieberknecht türingiai minisz-
terelnökkel folytatott rövid 
megbeszélést.

Időközben zsúfolásig megtelt 
az erre az alkalomra felállított 
rendezvénysátor, de aki nem 
fért be, az egy óriáskivetítőn 
követhette az „1989 – a csodák 
éve” címet viselő beszélgetést, 
amelyben szó volt a rendszer-
váltásról, a szabadságról és az 
ország gazdasági–társadalmi 
helyzetéről. Legtöbben talán 
az egyik helyszínen leadott kér-
désre várták a mi  niszterelnök 
válaszát, nevezetesen, hogy 
a ha  tár ugyan 25 éve nyitva 
van, de mikor éri el a ma -
gyar az osztrák vagy a né  met 
bérszínvonalat.

– Ha a mostani gazdaságpoli-
tika folytatható, akkor a magyar 
bérek belátható időn belül el 
fogják érni az uniós átlagbére-
ket. Ehhez az kell, hogy a magyar 
gazdaság éves teljesítménye 
a mostani 2–4 százalék közötti 
sávból a 4–6 százalékos sávba 
emelkedjék – hangzott Orbán 
Viktor válasza.

Kapu a szabad Európa felé
A jubileum alkalmából az Antall 
József Tudásközpont, a Konrad 
Adenauer Alapítvány és a Pol-
gári Magyarországért Alapítvány 
nemzetközi konferenciát szerve-
zett a Liszt-központban. A Kapu 
a szabad Európa felé címet 
viselő, kétnapos rendezvényen 
az egykori szervezőkön kívül szá-
mos hazai és külföldi politikus is 
részt vett, többek között Balog 
Zoltán emberi erőforrás minisz-
ter, Gulyás Gergely, a parlament 
alelnöke, Szájer József európai 
parlamenti képviselő, Johan-
nes Singhammer, a Bundestag 
konzervatív párti alelnöke és 
Hildigund Neubert, a türingiai 
miniszterelnökség államtitkára.

A konferencián köszöntőt 
mondott dr. Fodor Tamás polgár-

mester, dr. Magas László, a Pán-
európai Piknik ’89 Alapítvány 
elnöke, Antall Péter, az Antall 
József Tudásközpont igazgatója 
és Frank Spengler, a Konrad Ade-
nauer Alapítvány magyarországi 
képviseletének vezetője.

Vándorkiállítás a Lisztben
Az első szakadás a vasfüggö-
nyön címmel vándorkiállítás 
nyílt a Liszt-központban.

– A páneurópai piknik min-
den bizonnyal a világtörténe-
lem legsikeresebb piknikje volt – 
fogalmazott kiállításmegnyitó-
beszédében dr. Magas László, 
majd hozzátette: – Ez a kiállítás 
egyebek mellett azért is rendkí-
vül fontos, hogy soha, senkinek 
ne jusson többet eszébe vasfüg-
gönnyel elválasztani egymással 
szomszédos országok polgárait.

– Nekünk az a feladatunk, 
hogy az 1989-es páneurópai 
piknik szellemiségét tovább-
adjuk az utánunk következő 
generációknak – mondotta 
köszöntőjében dr. Fodor Tamás 
polgármester.

A berlini Museum Pankow 
és a Pro Lingua et Cultura Ger -
manica Alapítvány együttmű-

ködésével létrejött kiállítás 
bemutatja a piknik körülmé-
nyeit, a keletnémetek határát-
törésének kortörténeti doku-
mentumait és relikviáit. A tárlat 
szeptember 21-ig látogatható.

Családi piknik 
A Páneurópai Piknik Emlék-
parkban augusztus 19-én reg-
geltől egészen estig tartottak 
az ingyenes családi programok, 
sportfoglalkozások, szabadtéri 
főzőcske és vásár.

– Azért hoztam el a gyere-
keket, mert fontos, hogy meg-
ismerjék ők is a történelmet. 
Legyen fogalmuk arról, hogy mi 
minden történt 25 évvel ezelőtt 
– mondta lapunknak Pálvölgyi 
Árpád, aki három budapesti 
unokájával vett részt a családi 
pikniken Az emlékparkba már 
délelőtt folyamatosan érkez-
tek a családok, a kicsik körében 
népszerű volt az ugrálóvár, de 
sokan lőttek a csúzlizdában is, 
ahol dióval kellett eltalálni az 
ördögöket. A felnőtteknek sörsá-
torral és bográcsgulyással is ked-
veskedtek a szerevezők, készült 
a helyszínen például birkagu-
lyás, ponty vagy épp mangalica. 
A színpadon először a soproni 
táncosok és zenészek váltották 
egymást, de délután meghall-
gathatták a Dumaszínházból 
ismert Szomszédnéni Produk-
ciós Irodát, illetve Szabó Balázs 
Bandáját is a résztvevők.

Emlékmozdony 
a páneurópai piknikről
Az Örömóda dallamaira futott 
be a soproni vasútállomásra 
a páneurópai piknik emlékmoz-
dony. A Taurus grafikai eleme-
ivel az 1989-es eseményeknek 
állított emléket a vasúttársaság. 
A mozdony oldalán Sopron felől 
Ausztriába futó embereket lát-
hatunk, mögöttük feltűnik egy 
őrtorony, a vasfüggönyt a szö-
gesdrót szimbolizálja. 

Kövesdi Szilárd, a GYSEV Zrt. 
vezérigazgatója a mozdony 
átadásakor elmondta: a vasút-
társaság „testközelből” tapasz-
talhatta meg a vasfüggöny 
hatását. A soproni állomáson 
például azért van két aluljáró, 
mert a nemzetközi utasforgal-
mat és a belföldi utasokat el kel-
lett választani egymástól, lehe-
tővé téve a hatóságnak a szigorú 
határellenőrzést. A vasúttársa-
ság 2009 óta készít tematikus 
mozdonyokat, korábban pél-
dául Liszt Ferenc, Haydn vagy 
Sissi arcmása is a mozdonyokra 
került. A páneurópai piknik 

emlékmozdony a GYSEV több 
vonalán közlekedik majd, első 
útja Budapestre vezetett.

Átadták a Vasfüggöny-
kerékpárút újabb szakaszát
Magyar és osztrák politikusok 
jelenlétében adták át a Vasfüg-
göny-kerékpárút újabb szaka-
szát a Páneurópai Piknik Emlék-
parknál. A Vasfüggöny-kerék-
párút része annak a 10 ezer 
kilométer hosszúságú európai 
kerékpárútnak, amely észak-
ról dél felé tíz országon keresz-

tül halad. Az osztrák–magyar 
közös projektek révén összesen 
19, a sopronpusztaihoz hasonló 
kerékpáros határátlépési pont 
épült meg.

Hende Csaba honvédelmi mi -
niszter hangsúlyozta: a magyar–
osztrák határ két oldalán, hol 
az egyik, hol a másik ország 
területén fekvő kerékpárúton 
a szabadság ér  zé  sével töltheti 
el a biciklizés mindazokat, akik 
már éltek abban a mesterséges 
elzártságban, amelyet egykor 
a vas  függöny jelentett.

A páneurópai piknik 25. évfordulójára emlékeztek idősek és fiatalok

1989 a csodák éve volt

Orbán Viktor miniszterelnök a páneurópai piknik színhelyén felállított egykori 
határkapura kötött föl egy emlékszalagot FOTÓK: PLUZSIK TAMÁS

A Kapu a szabad Európa felé címmel rendezett nemzet-
közi konferencián részt vett többek között Pozsgay Imre, 
a páneurópai piknik egykori fővédnöke is (középen)

Hende Csaba honvédelmi miniszter (b) kerékpározott 
a Vasfüggöny-kerékpárút újabb szakaszának átadóün-
nepségén Sopronpusztán FOTÓ: MTI – NYIKOS PÉTER

A GYSEV új, felmatricázott mozdonnyal tisztelgett 
az 1989-es események előtt FOTÓ: GYSEV ZRT.

Christine Lieberknecht (középen) türingiai miniszterelnök is ellátogatott 
a jubileumi páneurópai piknik rendezvényeire

Az első szakadás a vasfüggönyön címmel vándorkiállítás nyílt a Liszt-központban 
– kicsiknek, nagyoknak, szemléletesen

JAPÁN DELEGÁCIÓ LÁTOGATÁSA A KAMARÁBAN
A páneurópai piknik 25. évfordulója alkalmából városunkba érke-
zett japán testvérvárosi delegáció elsőként a Soproni Kereskedelmi 
és Iparkamarába látogatott el.
A kamara székházában Horváth Vilmos elnök és Kováts Árpád kama-
rai titkár fogadta Abe Kazuhiro alpolgármestert, valamint a kazunói 
közgyűlés alelnökét, a Kazunói Kereskedelmi és Iparkamara ügyve-
zető igazgatóját, ipari tagozatának igazgatóját és a japán város pol-
gármesteri hivatalának két munkatársát is. 
A delegáció tagjai egy rövid történelmi áttekintést kaptak az ország 
legrégebbi kamarájáról. Ezt követően a magyar kamara felépítését, 
jelenlegi feladatait ismerhették meg a japán vendégek.



zenei programok a Várisi Zenepavilonban

2014. augusztus 31., 17.00

ART LÍRA
EGYÜTTES

soproni költők
modern megzenésített versei

Minden természet- és zenekedvelő érdeklődőt szeretettel várnak
a Várisi Zenepavilon ingyenes, vasárnap délutáni programjai.

A VM DASZK, Lippai János
Kertészeti Szakképző Iskolája és Kollégiuma

az alábbi képzésekre
fogad még jelentkezéseket:

 Virágkötő és virágkereskedő 9.osztály
 Szőlész-borász 9.osztály
 Parképítő és fenntartó technikus osztály

Sopron, Bánfalvi út 48-50.
Tel.:  20/356-1910, 20/359-7790 

web: www.lippai.sulinet.hu;    
e-mail: lippai.iskola@gmail.com





A Soproni Szociális Intézmény Védőnői Szolgálata tisztelettel meghívja Önt a

Szoptatás Világnapja alkalmából 
2014. augusztus 28. napján 10 órakor

a Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskolában tartandó

TERMÉSZETESEN ANYATEJJEL
című városi ünnepségre

Program

A rendezvényt megnyitja: Dr. Simon István alpolgármester

A szoptatásról egy édesapa szemével – Dr. Farkas Ciprián

Gyermekdalok – Tompa Zsófia 

Kerekítő – Mondókás Móka – Játszunk, mozogjunk, énekeljünk együtt 
A foglalkozást Bajzik Dóra tartja

A rendezvény ideje alatt játszósarok, büfé működik

Sok szeretettel várunk mindenkit



Az első szakadás a vasfüggönyön

A Páneurópai Piknik Sopronban
1989. augusztus 19-én

német-magyar kiállítás

2014. augusztus 18. - szeptember 21.
Liszt Ferenc Konferencia és Kulturális Központ

Nyitva tartás: naponta 9.00-18.00-ig
A belépés díjtalan.

Rendező: Sopron, Initiative Deutsch-Ungarische Wanderausstellung

Köszönet a segítő együttműködésért:



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. 



MUNKÁCSY-SZALON 
Zenés esti tárlatvezetés a Zichy-kiállításon

Szeptember 6., szombat 19.00 
Wespa-vonósnégyes

Belépés normál jegyár mellett: 
Felnőtt: 1.800 Ft 

Diák (25 éves korig) és nyugdíjas: 900 Ft 
Családi (3-5 fő): 3600 Ft

Jegyek a helyszínen válthatók: 
Liszt Ferenc Konferencia és Kulturális Központ, Munkácsy-terem 

(9400, Sopron, Liszt Ferenc u. 1. - bejárat a Petőfi tér felől!) 
Tel.: 99/517-532

Pro Kultúra József Attila Művelődési Háza
Sopron-Balf, Fő u. 27.

A 75 éves

Fejér Zoltán 
festőművész kiállítása

A TEREMTETT FERTŐ-TÁJ
címmel

Megnyitó: 2014. szeptember 6., 18 óra

A megnyitót követően a kiállítás megtekinthető 
2014. október 3-ig, kedd kivételével naponta 17-19 óráig.

A belépés díjtalan!








