
MEGHÍVÓ 

„ÉLETET AZ ÉVEKNEK” NYUGDÍJAS AMATŐR MŰVÉSZETI EGYÜTTESEK,
SZÓLISTÁK ÉS BARÁTAIK SOPRONI KULTURÁLIS PROGRAMJA
2020. szeptember 7-8-9-10. (hétfő-kedd-szerda-csütörtök)

Helyszín: Sopron Hotel Szieszta (9400 Sopron, Lövér krt. 37.)

A Soproni Kulturális Program Szövetségünk méltán népszerű négynapos programja. A
magas  művészi  színvonalú  produkciók  bemutatkozása  a  rendezvény  nyitóeseménye.
Kiváló idegenvezetők ismertetik meg velünk – gyalogosan és kisvasútra ülve - Sopron
történetét  és  nevezetességeit.  Erdei  kirándulást  tervezünk  túravezetővel,  az  esti
„Fáklyás” séta a Sörházdombi Kilátóhoz mindig nagyon népszerű, sok érdeklődőt vonz.
Borkóstolóra  vár  bennünket  a  Gyógygödör.  A  harmadik  napon  ismét  egésznapos
kirándulást szervezünk. Ezúttal Kőszeg és környékét fedezzük fel, átmegyünk Ausztriába
is.  És  persze,  lesz  zenés-táncos  party!  Ezúttal  is  olyan  élményekben  gazdag,
szórakoztató,  az  „Életet  az  éveknek”  mozgalmat  erősítő  programot  állítottunk  össze,
amire érdemes eljönnötök! 

A  soproni  művészeti  fesztiválra  az  alábbi  kategóriákban,  az  alábbi  feltételekkel
jelentkezhettek:
Kategóriák:  1.  Szóló  ének  (népdal,  nóta,  operett,  sanzon  stb.),  2.  Vers,  próza,
mesemondás  3.  Hangszeres  szólista,  együttes  4.  Népdalkör,  énekkar  5.  Tánccsoport
(néptánc, moderntánc, szalontánc, hagyományőrző táncok stb.) 6. Színjátszás (jelenetek,
kabarék stb.)
Műsoridő: egyéni szereplőknél max.: 5 perc, csoportoknál max.: 8 perc
Nevezés:  A jelentkezéseket  2020. május 25-éig  várjuk a nevezési lapon. Kérjük, aki
érdeklődik, minél hamarabb jelentkezzen, mert erre a népszerű programunkra gyorsan
elfogynak a helyek.  

Nevezési díj: 
Az „Életet az éveknek” Klubszövetséghez tartozók részére, akik három éjszakát a 
hotelben töltenek: 

 szólistáknak 1500 Ft/fő
 csoportoknak: 2500 Ft/csoport

Más nyugdíjas szervezethez tartozóknak, akik három éjszakát töltenek a hotelben: 
 szólistáknak: 2500 Ft/fő, 
 csoportoknak: 3500 Ft/csoport

Akik fellépnek, de nem igénylik a szállodai szolgáltatást: 
 szólistáknak: 3500 Ft/fő
 csoportoknak: 4500 Ft/csoport

Felhívjuk  a  jelentkezők  figyelmét,  hogy  egy  klub  (együttes)  maximum  két  csoportos
műsorszámmal és két szólista (egyéni) produkcióval nevezhet a rendezvényre.
 
A nevezési díjat, az ausztriai kirándulás, a borkóstoló és a szállodai szolgáltatás
díját a visszaigazolásunkat követően kell befizetni. A visszaigazolással egy időben
küldjük  meg  a  befizetéshez  szükséges  számlaszámot.  A  visszaigazolásokat  minden
jelentkező, e-mailben, 2020. június 5-éig kézhez kapja. A fenti részvételi díjakat legkésőbb
2020. június 25-éig kell befizetni.  

Részvételi díj a klubtagjainknak:

SOPRON HOTEL SZIESZTA
Részvételi díj hároméjszakás foglalás esetén: 

4 nap/3 éjszaka 33.000 Ft/fő kétágyas szobában
4 nap/3 éjszaka 31.500 Ft/fő háromágyas szobában

4 nap/3 éjszaka 44.500 Ft/fő egyágyas szobában

Részvételi díj azoknak, akik nem tagjai a Szövetségnek: 



SOPRON HOTEL SZIESZTA
Részvételi díj hároméjszakás foglalás esetén: 

4 nap/3 éjszaka 35.000 Ft/fő kétágyas szobában
4 nap/3 éjszaka 33.500 Ft/fő háromágyas szobában

4 nap/3 éjszaka 46.500 Ft/fő egyágyas szobában

A  részvételi  díj tartalmazza  a szállást  félpanzióval  (büfé  reggelivel,  büfévacsorával),
wellness,  uszoda  és  szauna  használatot,  a  parkoló  használatot,  Áfá-t  és  Ifa-t.  Nem
tartalmazza a nevezési díjat és a választott programok részvételi díját. 

A második napon borkóstolóra várnak bennünket a híres Gyógygödörben. Soproni borokat
kóstolunk, és közben kapunk zsíros kenyeret, velőspirítóst.  A program részvételi díja
1300 ft. A részvételt csak annak tudjuk biztosítani, aki jelentkezik és befizeti a díját erre
a programra. 

Ebben az évben is kiváló idegenvezetők terveztek nekünk buszos kirándulást. Reggeli
után elhagyjuk Sopront és utunkat Léka vára felé vesszük. A várat a Kanizsai, Nádasdy és
az Esterházy család birtokolta évszázadokon át. Idegenvezető mutatja be nekünk a vár
történetét, és azokat a történelmi eseményeket, amelynek tanúja volt a vár és környéke.
Majd  a  határvonalon  emelt  kilátó,  az  Irottkő  csábít  bennünket  egy  kellemes  sétára
(1,7km). A Dunántúl egyik legmagasabb pontján emelkedő kőből épült kilátó röviddel az
első  világháború  kitörése  előtt  készült  el,  melyet  a  trianoni  határvonal  ma  kettévág.
Átlépve az osztrák-magyar határt, Velem község felé igyekszünk. Különleges klímájának
köszönhetően itt minden évben Gesztenye Fesztivált rendeznek, de a fesztivál idején túl
is  tartogat  érdekességeket  a  település.  Novákfalva  a  történelmi  Magyarország
vármegyéire emlékeztet bennünket kopjafáival. A közelben őrizték a magyar koronát a II.
világháború végén. Kőszeg egy igazi ékszerdoboz! A takaros házak díszes homlokzatát, a
török háborúban jó szolgálatot  teljesítő Jurisics-várat,  a Jézus szíve-templomot és más
egyházi  emlékeket nézünk itt meg, s lesz időnk egy kicsit megpihenni a Fő téren egy
kávé mellett. 

A  programban  szerepel  több  fakultatív  program  is.  Így  a  Sopron  nevezetességeit
bemutató kisvonatozás, városnézés idegenvezetővel; az esti, fáklyás séta a Sörházdombi
kilátóhoz (1 km). Valamennyi útra idegenvezetővel megyünk. Az itt  említett esti  séta,
1000 forintba fog kerülni. Ellátogatunk a Csokimanufaktúrába is. Ennek a költsége 4000
ft/fő. Az ár tartalmazza a kisvonattal történő közlekedést, a belépőt és a kóstolást. Ezekre
a programokra az érkezéskor jelentkezhettek. 

A választható programok közül a kőszegi-ausztriai kirándulást, a borkóstolót a
részvételi díjjal együtt kell befizetni.  A többi programra az érkezésnél, a recepciós
asztalunknál lehet befizetni. Kérjük azonban, a részvételi szándékotokat jelezzétek a
jelentkezési lapon. Egy-egy programon való részvételt csak akkor tudunk garantálni, ha
előre  jeleztétek  a  részvételi  szándékotokat.  Mindenki  más  csak  az  üres  helyek
függvényében  tud  részt  venni.  A részletes  programot  augusztus  elején  küldjük
meg  a  mellékelt  jelentkezési  lapot  visszaküldő,  a  részvételi  díjat  befizető
valamennyi résztvevőnek. 

Lemondási feltételek: 
A jelentkezés 2020. augusztus 10-éig kötbérmentesen lemondható. 
Kérjük,  hívjátok  fel  valamennyi  jelentkező  figyelmét  arra,  hogy  úgy
jelentkezzenek,  hogy visszatérítésre  csak indokolt  esetben (kórházi  kezelés,
haláleset, természeti katasztrófa) van lehetőség. A befizetést mindenki ennek a
feltételnek  az  ismeretében  tegye  meg.  A  jelentkezéseket  a  jelentkezések
sorrendjében fogadjuk el. 450 fő részvétele lehetséges a programon. 

A programra szeretettel várunk családtagokat, kísérőket is, ugyanezen az áron.

Jelentkezés és információ: 
Nyugdíjas Klubok és Idősek „Életet az éveknek” Országos Szövetség

telefon: 00 36 1 327 0118, www.eletetazeveknek.hu

http://www.eletetazeveknek.hu/


Kérünk benneteket, hogy a járvánnyal kapcsolatos vészhelyzet időszakában a
jelentkezéseket az eletetazeveknekfesztival@gmail.com e-mail címre küldjétek!

mailto:eletetazeveknekfesztival@gmail.com

