


Pályázati feltételek:
 egyetemi vagy főiskolai szintű műszaki 
(építészmérnök, építőmérnök) felsőoktatásban 
szerzett szakképzettség,

 számítógépes felhasználói ismeretek (Word, Excel, 
internethasználat),

 büntetlen előélet, 

 magyar állampolgárság,

 a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi 
CXCIX. tv. (Kttv.) 85. §-a alapján ne álljon fenn 
összeférhetetlenség,

 vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének 
vállalása.

Előnyt jelent:
 német és/vagy angol nyelv középfokú ismerete,

 településrendezési, fejlesztési gyakorlati 
tapasztalatok,

 építészeti tervezési tapasztalatok.

Munkakör fő tartalma:
 a városfejlesztéssel kapcsolatos feladatok 
koordinálása,

 tervezési megbízások kiadása, 

 tervezési munkák figyelemmel kísérése, az elkészítés 
támogatása,

 támogatási pályázatok figyelemmel kísérése, a 
benyújtandó és benyújtott pályázatok szakmai 
támogatása, a pályázati csoporttal való szoros 
együttműködés,

 külső partnerekkel való kapcsolatok ápolása, 
fejlesztése,

 a Városi Tervtanács titkári feladatainak ellátása,

 a főépítészi szakvélemények kezelése, döntésre 
előkészítése,

 az épített és természeti környezet helyi védelmével 
kapcsolatos feladatok ellátása,

 a város építészeti tervpályázatainak előkészítése, 
kezelése

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.

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

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

További információ kérhető dr. Sárvári Szabolcs 
aljegyzőtől az 99/515–211-es telefonszámon.

A jelentkezéseket 2012. június 22-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: „Építészmérnök 
településtervező munkakör”

A pályázat elbírálásának rendje: A pályázatok 2012. 
július 5-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. 

Az állás betölthető az elbírálást követően azonnal.

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala pályázatot hirdet

építészmérnök 
-településtervező

határozott idejű köztisztviselői állásra

A licittárgyalások helye: Polgármesteri Hivatal Városgazdálkodási Osztály Sopron, Fő tér 1.

A részvétel feltételeiről bővebb információ a Polgármesteri Hivatal Városgazdálkodási Osztályán kérhető  

Sopron, Fő tér 1. (tel: 99/515–135, 99/515–133).

Sopron, Móricz Zs. u. 20. sz. alatti 
„gazdasági épület és udvar” 
Az ingatlan a valóságban a Sopron, Móricz Zs. u. 20. 

szám alatti lakóház mögötti füves terület

Helyrajzi száma: 2576/46

Területe: 52 m²

Induló ár: 160.000 Ft

A licittárgyalás időpontja: 2012. június 22., 9.30  

Sopron, Várkerület 98. sz. alatti  
(Lenck-átjáró) I. emeleti üzlethelyiség 
Az ingatlan jellege: társasházi 

külön lapon felvett üzlet

Helyrajzi száma: 76/A/31

Területe: 22 m²

Induló ár: 1.903.000 Ft (áfamentes értékesítés)

A licittárgyalás időpontja: 2012. június 22., 10.00 

Sopron, Szt. György u. 12–14. sz. 
alatti üzlethelyiség
(volt Rondella étterem) 
Az ingatlan jellege: társasházi 
külön lapon felvett üzlet
Helyrajzi száma: 49/A/3
Területe: 318 m²
Induló ár: 31.165.000 Ft (áfamentes értékesítés)
A licittárgyalás időpontja: 2012. június 22., 11.00      
 

Sopron, Szt. György u. 12–14. 
sz. alatti üzlethelyiség
(volt Liszt-szalon) értékesítésére
Az ingatlan jellege: társasházi 
külön lapon felvett üzlet
Helyrajzi száma: 49/A/6
Területe: 173 m²
Induló ár: 20.460.000 Ft (áfamentes értékesítés)
A licittárgyalás időpontja: 2012. június 22., 11.30   

Sopron, Színház u. 33. sz. alatti helyiségek 
Helyrajzi száma alapterülete rendeltetése
 242/A/5 107 m² üzlet
 242/A/26 53 m² pince
Induló ár: 19.758.000 Ft (áfamentes értékesítés)
A licittárgyalás időpontja: 2012. június 22., 10.30

SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
licittárgyalást hirdet a tulajdonában álló ingatlanok 

ÉRTÉKESÍTÉSÉRE:



 I. HELY II. HELY

 NAGYSZÍNHÁZI BÉRLETEK (5 ELŐADÁS) 

Premier bérlet 14 000 Ft 11 000 Ft
Bérlet 11 000 Ft 10 000 Ft
Kedvezményes 9 500 Ft 8 000 Ft

 IFJÚSÁGI BÉRLETÁRAK (4 ELŐADÁS) 

Ifjúsági bérlet  5 500 Ft 5 000 Ft

 GYERMEKBÉRLETÁRAK (3 ELŐADÁS) 

Gyermekbérlet 4 000 Ft 3 500 Ft

 Sopron, Liszt Ferenc u. 1.
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Bérletmegújítás  2012. június 5. – június 30.

Új bérletek váltása  2012. július 2–13.
2012. augusztus 21. – október 6.

Gyermek- és ifjúsági bérlet 2012. szeptember 10. – október 5.
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Soproni Petőfi  Színház évad műsora2012 2013
Nagyszínház a 
Petőfi  Színház színpadán 

John Steinbeck: Egerek és emberek
színmű 
rendező: Pataki András
bemutató időpontja: 2012. október 6. 

Kander-Ebb: Kabaré
musical
rendező: Szűcs Gábor (Jászai-díjas)
bemutató időpontja: 2012. november 24. 

Petőfi  Sándor: Tigris és hiéna 
színmű
rendező: Katona Imre 
bemutató időpontja: 2013. január 19.

Sing, sing, sing
musical show
rendező, koreográfus: Szakál Attila
Bemutató időpontja: 2013. február 23.

Tamási Áron: Kakasok az édenben 
(Ördögölő Józsiás)
zenés tündérjáték
rendező: Pataki András
bemutató időpontja: 2013. március 23.

Stúdiószínház a 
Petőfi  Színház színpadán

Bornemisza Péter: 
Magyar Elektra
rendező: Katona Imre
bemutató: 2012. november 10.

Voltaire: Candide
interaktív kalandozás
rendező: Ács Tamás
bemutató: 2013.

Griskovec: Hogyan ettem kutyát?
színpadi játék
rendező: Czajlik József
bemutató: 2013. 

Pódiumbérlet a 
Liszt Központban

Ákombákom – Kézdy 
György estje
bemutató: 2012. 

Arany: A nagyidai cigányok
vígeposz
rendező: Gál Tamás
Bemutató: 2013.

Darvasi László: A titokzatos 
világválogatott
zenés játék 
rendező: Gaál Ildikó 
bemutató: 2013.

 STÚDIÓSZÍNHÁZ A PETŐFI SZÍNHÁZ SZÍNPADÁN (3 ELŐADÁS) 
Bérlet  6 000 Ft

 PÓDIUMBÉRLET A LISZT KÖZPONTBAN (3 ELŐADÁS) 
Bérlet  6 000 Ft www.prokultura.hu



Fáy András Közgazdasági, 
Üzleti és Postai Szakközépiskola 
Sopron, Teleki Pál u. 26.  |  telefon: (99) 510 092
email: fay@sopron.hu  |  www.faysopron.hu

NAPPALI RENDSZERŰ 
EGYÉVES SZAKMAI 
KÉPZÉSEK A FÁYBAN
Középszinten:
· pénzügyi-számviteli ügyintéző
· postai ügyintéző
· kereskedelemi ügyintéző

Emelt szinten:
· logisztikai ügyintéző
· idegen nyelvi titkár

Érettségizett tanulók jelentkezését 
várjuk 2012. augusztus 1-jéig.

F E L V É T E L T  H I R D E T

�  művészeti egyetemi végzettséggel: 
grafikus művész-tanár

�  és az alábbi legalább középfokú 
végzettséggel rendelkező  
gyakorlati oktatók számára: 
ács, állványozó gyakorlati oktató 
burkoló gyakorlati oktató, 
szobafestő gyakorlati oktató

�  továbbá egyetemi végzettséggel  
kémia szakos óraadó tanár 
munkakör betöltésére.

PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE: 2012. JÚNIUS 25.
ÉRDEKLŐDNI LEHET: KRÁLIK TIBOR IGAZGATÓNÁL (99/506-495)

Handler Nándor  
Szakképző Iskola
Sopron, Halász u. 9–15.

Sopron, Bánfalvi út 48–50.
Tel.: 99/312-262, 06-20/392-6625

www.lippai.sulinet.hu
lippai@vipmail.hu

Felnőttképző regisztrációs szám: 17-0154-04
Tel.: 06-20/356-1910

Az VM Dunántúli Agrár-szakképző 
Központ, Szakképző Iskola-

LIPPAI JÁNOS KERTÉSZETI SZAKKÉPZŐ 
ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

sokszínű képzéseivel várja 
a jelentkezőket osztályaiba!

 (környezetvédelem 
vízgazdálkodás, és mezőgazdasági szakmacsoportban)

 szakközépiskolai 
11. osztályába a szakmával, illetve 10. osztállyal 

rendelkezők számára 2 éves képzésben

Ajánlott szakképzéseink: 
(3 év, min. elvégzett 10. osztály)

(2 év, min. elvégzett 10. osztály) 
(2 év)

(2 év)
(2 év)

 (2 év)

A technikusi osztályba jelentkezőknek június 
végén érettségivel kell rendelkezniük.

Kollégiumot minden jelentkezőnek tudunk biztosítani. 
A kollégiumi szolgáltatásainkat igénybe veheti 

más középiskolás és egyetemista is!



VOX HUMANA
Koraesti hangversenybérlet 
a Liszt Központban

BÉRLET ÁRA A HÁROMRÉSZES HANGVERSENYSOROZATRA 3500 FT.
JEGYÁR AZ EGYES KONCERTEKRE 1500 FT.
BELÉPŐJEGYEK ÉS BÉRLETEK 2012. MÁJUS 10-TŐL 
VÁLTHATÓK A PRO KULTÚRA JEGYIRODÁBAN.
9400 SOPRON, LISZT FERENC UTCA 1. TEL.: 99/517517. 
E-MAIL: JEGYIRODA@PROKULTURA.HU
WWW.PROKULTURA.HU

 2012. OKTÓBER 3., SZERDA 18.00 

Orff: Carmina Burana
KERESZTMETSZET
Vezényel: Kocsis-Holper Zoltán

 2013. JANUÁR 30., SZERDA 18.00 

Bizet: A csodadoktor
KAMARAOPERA MAGYAR NYELVEN
A Teatro di musica társulat előadásában
Művészeti vezető: Hámori Máté

 2013. ÁPRILIS 24., SZERDA 18.00 

A gregorián vonzásában
NÉPDALOK, BACH- ÉS LISZT-KOMPOZÍCIÓK
A Kórus Spontánusz hangversenye

 2012. DECEMBER 19., SZERDA 18.00

Dal szavak nélkül
MENDELSSOHN, LISZT ÉS SCHUMANN MŰVEI
Albert Sassmann, Wespa-vonósnégyes

Soproni Gyermek és Ifj úsági Tábor
bővebb információ:
www.soprontabor.hu
telefon: (99) 313 116

I. BrennbergvölgyiKalandtábor
2012. július 8–13.



2012. június 20.6
Az oldalt összeállította: ÉDER ANDREA  www.sopronitema.hu

Zöld Sopron

A Pro Kultúra Sopron Nonprofi t Kft.

FELVÉTELT HIRDET
a 2012/2013-as évadra

NÉZŐTÉRI SZEMÉLYZET 
FELADATKÖRÖK
(jegykezelő, ültető, ruhatáros)
betöltésére.

A munkavégzés helye: 
a Soproni Petőfi  Színház és a Liszt Ferenc 
Konferencia és Kulturális Központ.

Jelentkezési határidő:
2012. június 29-ig, írásban a Pro Kultúra 
titkárságán, Sopron, Liszt Ferenc u. 1., 
telefon: 99-517-501

Célunk az egészséges környezet!

    Kérjük, segítsék munkánkat!  

www.sopronholding.hu    zöld szám: 0680/514-600    holding@sopronholding.hu. .

2012.06.12. - Sopron, Jereván lakótelep Amennyiben ilyet tapasztalnak 
és információjuk van a lerakó 

módjáról, kérjük tegyenek 
bejelentést.

A szemét lerakása tilos!

Idén kevés átlagos pro-
duktummal szolgált 
az időjárás. Hirtelen 
hideg, hirtelen meleg, 
csak a csapadékhi-
ány volt állandó. Pár 
napon belül a több 
mint 20 fokos inga-
dozás sem volt ritka.

Kecsegtetően indult a koranyár a 
napsütés szerelmeseinek, aztán 
igen hosszúra nyúlt a hűvösebb, 
borongós időszak, az esőt óhaj-
tók megelégedésére. Nem is 
csoda, ha gyakori az érdeklődés 
a Kurucdomb soha el nem készült 
szélmalmának falai között, a kicsi-
ket és a nagyokat is érdeklik az 
időjárás furcsaságai. Kiss Márton, 
a Soproni Meteorológiai Állomás 
vezetője fontosnak tartja, hogy a 
lakosság ismerje meg a meteoro-
lógiát, és felelősen gondolkodjon 
az éghajlatváltozás kapcsán. 

A meteorológusok nemigen 
szeretnek pár napnál hosszabb 

időszakra tervezni, mert a hosz-
szú távú prognózisok bizonyta-
lanok. Mintegy 10–12 napra lehet 
előre jelezni, ám mégis készülnek 
olyan számítások, melyek meg-
mutatják, hogy az adott térség-
ben az átlagnál melegebb vagy 
hidegebb, csapadékosabb vagy 
szárazabb időre számíthatunk.

A június közepi igazi nyári 
időt a hónap végén ismét hűvö-
sebb (átlag körüli hőmérsék-
let), csapadékosabb idő követi, 
majd július elejére visszatér 
az igazi nyár. A július az átla-
gosnál melegebb és kissé szá-
razabb időt hoz. A jelen számí-
tások szerint a hónap elején és 

végén várhatunk nyári kániku-
lát. Az augusztus is melegebb 
lesz az átlagosnál, viszont átlag 
körüli csapadékmennyiség vár-
ható. A hónap első felében lesz 
inkább nyaralásra alkalmas idő, 
majd ahogyan általában, 20-a 
után már kezd araszolni lefelé 
a hőmérséklet.

Legalább a saját kiskertben 
megtermelt gyümölcsről jó 
lenne elmondani, hogy vegy-
szermentes és egészséges. Jó, 
ha tudjuk, a gombák és rovarok 
támadását nem csak mérgekkel 
lehet kivédeni.

Nem kell erős vegyszerek 
jelenlétére gondolni, ha egész-
séges gyümölcsfákat látunk, 
többféle, szelídebb módszer 
is ismert a kertészek körében 
a kártevők visszaszorítására. 
Varga Jenő, a Lippai-középiskola 
szaktanára szívesen alkalmazza 
a környezetbarát módszereket 
a kertben. A kártevők élőhe-
lyét csökkentő zöldmetszéshez 
hasonlóan alkalmazza a gyü-
mölcsritkítást a rettegett gom-
babetegség, a monília elleni 
védekezésben.

A környezetbarát technoló-
giák nem jelentenek nehézkes 
kezelést, inkább azért nem hasz-
nálják a kerttulajdonosok, mert 
nem ismerik a lehetőségeket. 

Csapdázást javasol a szakember 
a cseresznyelégy elkapására. Az 
eljárás egyszerű: a sárga színű, 
ragasztós színcsapdák nagyon 
sok kártevő egyedszámának 
csökkentésére képesek. 

Az illatok eltérítő hatását 
használja ki a légtértelítés mód-
szere az almát, körtét, szilvát 
vagy szőlőt fenyegető molyok 
ellen. Az eszköz a nő ivarú moly-
lepke feromonját árasztja, a hím 
lepke természetesen nem találja 
meg a feromonfelhőben a nős-
tényt, így elmarad a párosodás, 
lecsökken az utódnemzedék. 

A kertekben emberi beavat-
kozás nélkül is ott vannak már 
a kis növényvédő segítőink. 
A katicák, fátyolkák táplálékát 
a növénykárosító levéltetvek 
és takácsatkák adják. A boltban 
vásárolt vegyszerekkel a hasz-
nos rovarokat is elpusztítjuk, 
pedig ezeket óvni kellene, hogy 
visszaállíthassák a környezet 
egyensúlyát.

Ha van kert, van kerti hul-
ladék. Ha van kerti hulladék, 
miért ne élvezhetnénk a saját 
komposzttal gazdagított talajon 
termő zöldségek dús aromáját, 
a virágok buja sokaságát?

Komposztálni egyszerű, és 
ha jól csináljuk, egyáltalán nem 
büdös. A komposztálás az egyik 
legősibb talajjavító eljárás, már 
csak ezért sem lehet túl bonyo-
lult az elkészítése.

A komposztálási szabályok 
nincsenek kőbe vésve, de az első 
kupac elkészítéséhez érdemes 
néhány gyakorlatban bevált fogó-
dzót felhasználni. A komposztá-
lókeret kiválasztásánál csak a 
komposztálandó mennyiség a 

mérvadó. Minél kisebbre aprított, 
szen nye zés men tes helyről szár-
mazó zöldhulladékot használ-
junk. Le ta ka rás sal 
meg a ka dá lyoz-
hat juk a rágcsá-
lók beköltözését 
és a nyirkosodást 
(esetleg a szagok 
kiszivárgását) . 
Kezdjük egy réteg 
lekaszált fűvel, 
némi falevéllel, apró gallyak-
kal. A nap mint nap hozzáadott 
összetevők a kertből és a konyhá-
ból kerülnek ki. Alapanyag lehet 
gyümölcs- és zöldséghulladék, 
tojáshéj, kávézacc, forgács, újság-
papír is. Száraz időben érdemes 

a komposztot óvatosan megön-
tözni. Kéthavonta egyszer forgas-
suk át a halmot, mert ha nem jut 

elég levegő a szer-
ves anyagok közé, 
könnyen rotha-
dásos folyamat 
indul meg. Az 
érett komposz-
tot ősszel vagy 
kora tavasszal 
ássuk bele a kerti 

talajba, négyzetméterenként 4–5 
kilogrammot használjunk fel. Az 
elkészült komposzt tulajdonkép-
pen mesterséges hu musz, illata 
a sötét erdei talajéra emlékeztet, 
tápanyagtartalma az egészséges 
konyhakertben mutatkozik meg.

Legfeljebb 10–12 napra lehet előre jelezni az időjárást

Milyen lesz az idei nyár?

A METEOROLÓGIAI ÁLLOMÁSON
Az időjárás a vakáció sorsát döntheti el, kicsiket és nagyokat érdekli, esős vagy 
napsütéses nyárra készülhetünk-e FOTÓ: ÉDER ANDREA

Biovédekezés 
a gyümölcsösben

Dupla haszon a kertből

MESTERSÉGES HUMUSZ A KISKERTBŐL
Komposztálni egyszerű, és ha jól csináljuk, egyáltalán nem büdös FOTÓ: ÉDER ANDREA

Egy német tanulmány sze-
rint a jelenleginél magasabb 
allergiaterhelésre kell felké-
szülniük az európaiaknak, 
ugyanis a levegőben kimu-
tatható pollenmennyiség év-
ről évre növekszik. A tudósok 
szerint ez a melegedő éghaj-
lattal és a nem őshonos nö-
vények betelepítésével függ 
össze. A magasabb szén-di-
oxid-koncentráció meggyor-
sítja a növények növekedését 
és ezzel a pollentermelést is, 
ráadásul a betelepített fajok 
meghosszabbítják a pollen-
termelés szezonját.
Az allergiás tünetek nagyon 
megviselik a szervezetet. 
Érthető, hogy mindenki meg 
akar szabadulni ettől a hely-
zettől, de az állandó gyógy-
szerezés sem vonzó. A termé-
szet patikájából nyert anya-
gok enyhítenek a tüneteken.
A szárított csalánlevél-kap-
szula jó ellenszernek bizonyul 
a szövetek duzzadása ellen, a 
gingkobiloba pedig gátolja az 
allergén vegyületek működé-
sét. Az omega3 zsírsav olyan 
anyagokat tartalmaz, melyek 
gátolják a szervezet gyulladá-
sos folyamatait, az allergé-
nek kiváltotta reakciókat is. 
Étrend-kiegészítőként kap-
szula formájában vagy friss 
tonhal, makréla, szardínia fo-
gyasztásával is hozzájuttat-
hatjuk szervezetünket az ér-
tékes zsírsavhoz. Talán még 
egyszerűbb a friss saláták ké-
szítésekor a lenolajra is gon-
dolni, mely szintén gazdag 
omega3 zsírsavban.
A házilag készíthető orrspray 
szabad légzést biztosít, és va-
lóban tisztítja az orrjáratokat. 
Elég csak 2 teáskanál sót 250 
milliliter langyos vízben felol-
dani, és egy alkalmas eszköz-
zel az orrba spriccelni. Az eny-
hülés nem marad el.
Részletes polleninformáció az 
aktuális magyarországi hely-
zetről, előrejelzéssel: www.
pollenindex.hu.

Természet 
patikája 
allergiára

MÉREGMENTESEN
A megelőzésnek fontos szerepe van a környezetbarát 
kertészetben – hangsúlyozza Varga Jenő FOTÓ: ÉDER ANDREA

„A komposztálás 
az egyik legősibb 
talajjavító eljárás, 
már csak ezért sem 
lehet túl bonyolult 
az elkészítése.”
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Kultúra, művészetek

JÚNIUS 23. SZOMBAT 20.00

RONALD HARWOOD

A nagy négyes 
Molnár Piroska, Vári Éva, 

Benedek Miklós, Szacsvay László

RENDEZŐ: GÁLFFI LÁSZLÓ

JÚNIUS 21. CSÜTÖRTÖK 20.00

IVAN MENCHELL

Sírpiknik 
 Takács Katalin, Bánsági Ildikó, 

Margitai Ági, Járó Zsuzsa, Gálffi  László

RENDEZŐ: ILAN ELDAD

JÚNIUS 22. PÉNTEK 20.00
JOHN MURRELL

Az isteni Sarah
Vári Éva, Gálffi  László

RENDEZŐ: HARGITAI IVÁN

JÚNIUS 24. VASÁRNAP 20.00
PARTI NAGY LAJOS 

 A Bandy lányok
Hernádi Judit, Udvaros Dorottya

RENDEZŐ: ASCHER TAMÁS

KAMARASZÍNHÁZI FESZTIVÁL
A PETŐFI SZÍNHÁZBAN

AZ ORLAI PRODUKCIÓS IRODA ÉS A 

PRO KULTÚRA SOPRON EGYÜTTMŰKÖDÉSÉBEN

JEGYEK 3.500 ÉS 3.000 FT-OS ÁRON KAPHATÓK 

A PRO KULTÚRA JEGYIRODÁBAN

 JÚNIUS 21. – JÚLIUS 15. FESTŐTEREM 

Sulyok Gabriella gyűjteményes kiállítása
Munkácsy-díjas grafikusművész
Megnyitó: június 21. csütörtök 18 óra

 JÚNIUS 23. SZOMBAT 10.00–23.00 GYIK, ERZSÉBET-KERT 

V. Soproni Tündérfesztivál
 JÚNIUS 22-23-24. FŐ TÉR 

IV. Szent Iván Folkfest és 
Kékfrankosok Éjszakája
A fesztivál rendezője a Soproni Pendelyes Kulturális Egyesület, 
a Bormarketing Műhely Nonprofit kft. és a Nemes Hangtechnika 

 JÚNIUS 24. VASÁRNAP 19.00 SZENT MIHÁLY TEMPLOM 

Szimfonikus Est
A Soproni Liszt Ferenc Szimfonikus Zenekar hangversenye
Mozart és Dvorák művei, vezényel: Dárdai Árpád  
Közreműködik: Révész József (gordonka)

 JÚNIUS 27-30. LŐVÉR KEMPING 

20. VOLT Fesztivál
 JÚLIUS 6. PÉNTEK 19.00 SZENT MIHÁLY-TEMPLOM 

Kreol Mise
A soproni Fidelissima Vegyeskar hangversenye  
Ramirez: Missa Criolla és más szerzők művei, vezényel: Arany János

 JÚLIUS 6. PÉNTEK FŐ TÉR 
18.30   Színpadon az első „Add elő magad! Tehetségek Fesztiválja” 

díjazott zenekarai: Wild West, Fire Off, NoVeL zenekar

20.30 Apostol együttes
 JÚLIUS 7. SZOMBAT FŐ TÉR 
18.30     Színpadon az első „Add elő magad! Tehetségek Fesztiválja” 

díjazott zenekarai: Ironfork, Jellemtelenek, Promo, 
Gamma GT:57, Zárójelentés zenekar

22.00 Balkan Fanatik
 JÚLIUS 8. VASÁRNAP 10.00 FŐ TÉR, 14.30 ERZSÉBET-KERT 

Az 50 éves Juventus Koncert Fúvószenekar 
Nemzetközi Fúvószenekari Találkozója

2012 www.prokultura.hu 
www.facebook.com/prokultura

Pluzsik Tamás

Rangos kiállítással nyílik a Soproni Ünnepi 
Hetek: a Festőteremben június 21-én, csütör-
tökön Jász Attila József Attila-díjas költő nyitja 
meg Sulyok Gabriella Munkácsy-díjas grafikus-
művész gyűjteményes kiállítását.

– Szülővárosom, Sopron, vala-
mint Budapest és Bagdad évti-
zedei után 1970-ben találtam 
meg a rajzolásban kifejezésem 

őszinte lehetőségeit. Minden, 
ami azóta történt velem, a gra-
fika, a vonal, a tónus, a fény 
rejtélye felé irányított. Még a 

látszólagos kitérő, a film is – vall 
magáról a kezdetben zenésznek 
is készülő egykori Barcsay Jenő 
tanítvány.

– Bár a képzőművészeti főis-
kolán festő szakon végeztem, 
de még véletlenül sem bántva 
mestereimet, el kell monda-
nom, hogy hamar eluntam 
ezt a műfajt, ezért elvégez-
tem a Színművészeti Főiskola 
rendező-operatőr szakát. Ezt 
követően férjemmel öt évet 

Bagdadban töltöttünk, ahol a 
Régészeti Múzeumban rajzos 
feladatokat kaptam, egészen 
pontosan viselettörténeti köny-
vekbe rajzoltam. Ennek az alkal-
mazott grafikai munkásságnak 
is szerepe volt abban, hogy a 
grafika irányába tendáltam, hisz 
mindig is a vonal játéka, annak 
melodrámája, tisztasága, ereje, 
illetve bonyolult megfogal-
mazása érdekelt – vall pályája 
indulásáról, valamint művészi 
ars poeticájáról a Barcelonától 
Chicagóig már számos önálló 
tárlaton bemutatkozott soproni 
grafikusművész.

– A kibeszélhetetlen sejtelmek, 
az apró rezdülések fájdalma, s a 
befelé nyelt szemérmes öröm 
eldorádója Sulyok Gabriella 
grafikája – méltatta egyik közel-
múltbéli kiállításán munkássá-
gát Szakolczay Lajos irodalom-
történész. Mostani kiállításán a 
Festőteremben mintegy negy-
ven év termése lesz majd látható, 
többek között néhány darab az 
Orfeusz útján című sorozatból, 
melyet Gaál István Balázs Béla-
díjas filmrendező 1985-ben 
készült Orpheusz és Eurydiké 
című alkotása ihlette. 

– Ebben az esetben Sára 
Sándor operatőr felvételei 
mellett az egyik fő inspirációm 
Cristoph Willibald Gluck zenéje 
volt – vallja Sulyok Gabriella. 
– Tudvalévő, hogy az Orpheusz 
és Eurüdiké volt a német kom-
ponista első úgymond reform-
operája, mely kétségtelenül 
nagy hatással volt rám.

Pluzsik Tamás

Erdei-malom, Wald-
mühle, Kárpáti-ma lom 
– több néven is emlege-
tik. A malom és a hozzá 
tartozó lakó épület – 
már ami még megvan 
belőle – műemlék.

Az egykori bánfalvi malom 
közelében időközben felépült 
Sopron egyik új városrésze, a 
kutyahegyi lakópark, melynek 
egy része csak az Erdei-malom 
köz szűk kis utcácskáján keresz-
tül közelíthető meg. A sok tíz 
milliós villák előterében egy 
viharvert épület, előtte malom-
kövek, az ajtón lakat. Életnek 
egyelőre semmi jele.

– Mielőtt a jövőről beszélnénk, 
engedtessék meg egy rövid kis 
történelmi visszatekintés. Maga 
a malom több mint 300 évig a 
családunk tulajdonában volt, 
mígnem édesapám 50 évvel 
ezelőtt olyan helyzetbe nem 
került, hogy el kellett adnia. 
Taródi István vette meg, aki 
várának építéséhez építőanya-
got remélt belőle, de tekintettel 
arra, hogy az épület már akkor 
műemlék volt, nem engedélyez-
ték annak lebontását. A malom 
addig sem volt jó állapotban, de 
az enyészet ekkor kezdett igazá-
ból úrrá lenni rajta. A közelmúlt-
ban azonban sikerült visszavá-
sárolnunk az épületegyüttest a 
Taródi családtól – tudjuk meg 
dr. Kárpáti György háziorvostól.

Maga a malom úgyneve-
zett két kőjáratos malomként 
működött egészen 1949-ig, 
amikor is a Kárpáti család a 
„kulákveszélyre” való tekintet-
tel felmondott az akkori bér-
lőnek, Balogh Antal szakonyi 
molnárnak, így szerencsés 
módon elkerülte az államosí-
tást. Ennek köszönhető, hogy 
a gépi berendezések hiánytala-
nul, viszonylag jó állapotban a 
mai napig  megmaradtak, ezért 
mint érdekes és értékes ipari 
műemlék helyreállítható, így 
a környék egyedüli ilyen látni-
valójaként nyilván sok látoga-
tót vonzana.

– Mindemellett szeretnénk 
visszaadni a malomnak azt a 
funkcióját is, ami zeneszerző és 
zenetanár nagyapám idejében 
még élt és működött, nevezete-
sen, hogy a helyreállítást köve-
tően ismét egyfajta szellemi 
és kulturális központja legyen 
nemcsak a környéknek, hanem 
magának Sopronnak is – szövö-
geti a szép és nagy ívű terveket 
Kárpáti doktor. Az elképzelések 
között szerepel egy digitális ala-
pon működő fotómúzeum lét-
rehozása is, valamint egykori és 
jelenlegi soproni képzőművé-
szek alkotásainak bemutatása, 
időszaki, illetve állandó kiállí-
tás keretében. Hogy mennyi 
mindennek a realitása?

– Elképzeléseinket pályázati 
forrásokból szeretnénk megva-
lósítani. Ígérvényeink vannak, 
és mint mondani szokták, a 
remény hal meg utoljára…

„Mindig is érdekelt a vonal játéka és melodrámája”

Festőből lett grafikus
Mi lesz veled, 
Kárpáti-malom?

Sopron, Budapest és Bagdad hatásai: Sulyok Gabriella festőtermi kiállításán mintegy 
negyven év termése lesz majd látható FOTÓ: MTI



Soproni Petőfi  Színház

 PATAKI ANDRÁS DEMCSÁK OTTÓ OBERFRANK PÉTER KATONA IMRE
 színházigazgató, főrendező tánctagozat vezető zenei vezető rendező, vezető dramaturg

A MEGHALLGATÁS ÉS A PRÓBATÁNC TEMATIKÁJÁT A WWW.PROKULTURA.HU HONLAPON 2012. 06. 19-ÉN KÖZZÉ TESSZÜK.

f e l h í v á s

próbatánc színitanoda meghallgatás
Színész meghallgatás

A Soproni Petőfi  Színházban 2012. 07. 03-án 
14 órakor színész meghallgatást tartunk, 
melynek céljai a személyes kapcsolat 
felvételen túl a következők lehetnek:

-  a 2012–2013-as évad néhány 
szabad szerepének kiosztása

-  a 2013–2014-es évadtól való együttműködés 
lehetőségének feltárása

Személyes találkozásunkkor örömmel 
vesszük, ha DVD-n korábbi szerepekből, 
előadásokból kaphatunk betekintést

Próbatánc és workshop 
a Soproni Petőfi  Színház
2012–2013. évadjára
 
Tisztelt Táncművészek!

Olyan fi atal táncosok jelentkezését várjuk, 
akik klasszikus és modern tánctechnikákban 
egyaránt képzettek. A leendő együttes 
programjában, a hagyományos értelemben vett 
tánckari feladatokon túl, önálló táncművészeti 
produkciók is szerepelnek. Az esetleges szerződés 
nem csak produkciókban való részvételre 
szól, hanem folyamatos szakmai munkára.

A próbatánc helye: Soproni Petőfi  Színház
Időpontja: 2012.07.03. 11 óra

A regisztrációhoz kérünk e-mailen 
(info@prokultura.hu) szakmai 
önéletrajzot és motivációs levelet.

Szeptembertől újra:
Színitanoda!
 
Leendő csoportjaink:

1-2. osztályosok (7–8 évesek)

3-4-5. osztályosok (9–11 évesek)

6-7-8. osztályosok (12–14 évesek)

Középiskolások (15–18 évesek)

Egyetemisták, felnőttek

Gyere el 2012. 07. 03-án 11 órára 
a Liszt Központba egy előzetes 
ismerkedésre, játékra, és az ősztől 
induló terveink megbeszélésére!



A Pro Kultúra Sopron Nonprofi t Kft.

PÁLYÁZATOT HIRDET
A Soproni Petőfi  Színház 
Színész és nézőtéri büféi 
valamint a
Liszt Ferenc Konferencia és 
Kulturális Központ büféje
működtetésére.
A bérlet időtartama: 
2012. szeptember 1 – 2014. május 31.

Pályázati határidő: 2012. július 6.

Tájékoztató anyagot 
a Pro Kultúra titkárságán: 
Sopron, Liszt F. u. 1., tel.: 99-517-501
lehet igényelni.



Ö

“
ő

tő ő ű

Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez.
Ez a kiadvány (közlemény) a szerz nézeteit tükrözi, és az Európai Bizottság
nem tehe felel ssé az abban foglaltak bárminem felhasználásért.”





www.prokultura.hu

5. Soproni

fesztivál
Tündér-

A Tündérfesztivál programjai a GYIK-parkolóban és az Erzsébet-kertben párhuzamosan 
zajlanak, ezért a két területet összekötő Mártírok útját a gyerekek biztonsága érdekében 

lezárják. Az útlezárás időtartama  június 23. (szombat) 8.00-tól 24.00-ig.


