SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
licittárgyalást hirdet az alábbi, tulajdonában álló ingatlanok

ÉRTÉKESÍTÉSÉRE
Sopron, Szt. Mihály u. 6. sz. alatti helyiség
Az ingatlan jellege: üzlet
Hrsz.: 1030/A/2, alapterülete: 28 m²
Induló ár: 2.720.000 Ft (áfamentes értékesítés)
A licittárgyalás időpontja: 2013. jan. 23., 9.00
Megtekinthető: 2013. jan. 15., 9.00
Sopron, Balfi u. 2. sz. alatti pincehelyiség
Az ingatlan jellege: társasházi külön lapon felvett pince
Hrsz.: 2102/A/36, területe: 81 m²
Induló ár: 1.458.000 Ft (áfamentes értékesítés)
A licittárgyalás időpontja: 2013. jan. 23., 9.30
Megtekinthető: 2013. jan. 15., 9.30
Sopron, Várkerület 19. sz. alatti üzlethelyiség
Az ingatlan jellege: vendéglátó üzlet
Hrsz.: 637/A/1, területe: 475 m2
Induló ár: 35.600.000 Ft (áfamentes értékesítés)
A licittárgyalás időpontja: 2013. jan. 23., 10.00
Megtekinthető: 2013. jan. 15., 10.00
Sopron, Várkerület 65. sz. alatti pincehelyiség
Az ingatlan jellege:
társasházi külön lapon felvett üzlet (valóságban pince)
Hrsz.: 2171/A/26, területe: 29 m²
Induló ár: 650.000 Ft (áfamentes értékesítés)
A licittárgyalás időpontja: 2013. jan. 23., 10.30
Megtekinthető: 2013. jan. 15., 10.30
Sopron, Várkerület 98. sz. alatti
(Lenck-átjáró) pincehelyiség
Az ingatlan jellege: társasházi külön lapon felvett pince
Hrsz.: 76/A/1, területe: 115 m²
Induló ár: 2.185.000 Ft (áfamentes értékesítés)
A licittárgyalás időpontja: 2013. jan. 23.,11.00
Megtekinthető: 2013. jan. 15., 11.00
Sopron, Petőfi tér 2. sz. alatti pincetároló
Az ingatlan jellege: társasházi külön lapon felvett pincetároló
Hrsz.: 243/A/27, területe: 17 m²
Induló ár: 310.000 Ft (áfamentes értékesítés)
A licittárgyalás időpontja: 2013. jan. 23., 11.30
Megtekinthető: 2013. jan. 15., 11.30

Sopron, Színház u. 1. sz. alatti pincehelyiség
Az ingatlan jellege:
társasházi külön lapon felvett alagsori raktár
Hrsz.: 225/A/10, területe: 45 m²
Induló ár: 855.000 Ft (áfamentes értékesítés)
A licittárgyalás időpontja: 2013. jan. 23., 12.00
Megtekinthető: 2013. jan. 15., 12.00
Sopron, Lackner K. u. 30–36. sz. alatti garázs
Az ingatlan jellege: társasházi külön lapon felvett garázs
Hrsz.: 3916/B/6, területe: 17 m²
Induló ár: 1.100.000 Ft (áfamentes értékesítés)
A licittárgyalás időpontja: 2013. jan. 23., 14.00
Megtekinthető: 2013. jan. 15., 14.00
Sopron, Lehár F. u. 17–19. sz. lakóházak
mögötti beépítetlen terület
Az ingatlan jellege: beépítetlen terület
Hrsz.: 2397/3, területe: 1239 m²
Induló ár: 2.700.000 Ft (áfamentes értékesítés)
A licittárgyalás időpontja: 2013. jan. 23., 14.30
Megtekinthető: 2013. jan. 15., 14.30
Sopron-Virágvölgyi 4920 hrsz.-ú
beépítetlen terület
Az ingatlan jellege: beépítetlen terület
Hrsz.: 4920, területe: 813 m2
Induló ár: 1.350.000 Ft (áfamentes értékesítés)
A licittárgyalás időpontja: 2013. jan. 23., 15.00
Megtekinthető: 2013. jan. 15., 15.00
Sopron, Vágóhíd mögött lévő
beépítetlen terület
Az ingatlan jellege: beépítetlen terület
Helyrajzi száma: 5787/2, területe: 8643 m²
Induló ár (bruttó): 29.662.000 Ft
A licittárgyalás időpontja: 2013. jan. 23., 15.30
A helyszínen megtekinthető: 2013. jan. 15., 15.30

A licittárgyalások helye: Polgármesteri Hivatal Városgazdálkodási Osztály, Sopron, Fő tér 1.
A részvétel feltételeiről és a területekről szóló tájékoztató, illetve bővebb információ a
Polgármesteri Hivatal Városgazdálkodási Osztályán kérhető: Sopron, Fő tér 1. (tel: 99/515–135, 99/515–133).

Városi hírek
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Az országban az első önálló polgárőr URH-rendszer

A közrend érdekében
Horváth Ferenc

A soproni polgárőrök
új és önálló URH-rendszerüknek köszönhetően közvetlen kapcsolatot teremthetnek
– időveszteség nélkül –
a rendőrkapitányság
ügyeletével olyan
helyekről is, ahol nincs
mobilszolgáltatás.

A SOPRONIAK ÉRDEKÉBEN
A polgárőrség URH-rendszerének átadásán
a jelenlévők az együttműködés fontosságát
hangsúlyozták FOTÓ: TÓTH ZSOMBOR

Az országosan is egyedülálló
kezdeményezés újabb lépés a
közrend és közbiztonság javítása érdekében. Az antennát
a Károly-kilátóra telepítették,
hatósugara 50 kilométer.
A hivatalos átadón a helyszínen dr. Simon István alpolgármester kiemelte, az URH-rendszernek köszönhetően nagy
mértékben javul a soproniak
biztonsága, nő a személy- és
vagyonvédelem hatékonysága,
és a rádiókapcsolat segíti a bűnmegelőzést és a bűnüldözést

is. Példamutató összefogásnak
köszönhető a 17 éve alakult Soproni Polgárőr Egyesület URHrendszerének megvalósítása.
Sopront és a soproniakat jól szervezett és jól működő rendőrség,
a polgárőrség, az erdőgazdaság
erdészei és erdőfelügyelői, a közterület-felügyelők és a közeljövőben már mezőőrök is védik.
Víg József Attila, a Soproni
Polgárőr Egyesület elnöke megköszönte a városvezetés segítségét, az együttműködő partnerek – rendőrség, erdőgazdaság
– támogatását. Mint mondotta,
a rendszer kiépítése 600 ezer
forintba került. Jámbor László,
a Tanulmányi Erdőgazdaság Zrt.
vezérigazgatója a nagyszerű és
zökkenőmentes összefogás
fontosságáról szólt, kiemelve,
ennek is köszönhető, hogy a polgárőrök térítésmentesen helyezhették el a szükséges berendezéseket a Károly-kilátón. Szabó
Jenő rendőrkapitány szintén a
polgárőrökkel való együttműködés fontosságát és eredményességét hangsúlyozta.

Minőségi egyetemi oktatás
Dr. Faragó Sándor, a Nyugat-magyarországi Egyetem
rektora az egyetem tavalyi
eredményeiről tartott összefoglalójában kiemelte azokat a
TIOP- és TÁMOP-projekteket,
amelyek megteremtették a feltételeket az ötmilliárd forint
értékű beruházásokhoz, melyek
során megépült a Ligneum és a
Természeti Erőforrások Kutató
Központ. Jelentős az a 3 milliárd forint is, amelyet az újonnan induló projektek keretében
elnyertek.

Rámutatott, hogy a NYME
hetedik helyezett a felsőoktatási intézmények országos ranglistáján és országos első a minősített oktatók aránya alapján. Ez
az arány a bölcsészettudományi, az erdőmérnöki, valamint
a mezőgazdaság- és élelmiszertudományi karon 90% körüli.
Az év során az elvonások,
zárolások mértéke elérte az 1
milliárd 330 millió forintot, a
keletkező hiányt pedig csak részben váltották ki a pályázatok.
Országos szinten a tavaly felvett

ÁDER JÁNOS köztársasági elnök újabb öt évre, 2017. december 31ig megbízta dr. Faragó Sándort a Nyugat-magyarországi Egyetem
rektori feladatainak további ellátásával.

hallgatók számában 30 százalékos visszaesés volt tapasztalható, a Nyugat-magyarországi
Egyetemen a visszaesés
mértéke 25 százalékra
mérséklődött.
Az intézménynek
több mint 300 külföldi
kapcsolata van, ami azt
mutatja, hogy sikeresen
beágyazódott a nemzetközi oktatási és kutatási
térségbe, Európaés világbajnokai
vannak, akikre
büszke

lehet, kiváló művészei, akiknek
köszönhetően pezsgő kulturális
élet jellemzi. (www.nyme.hu)

TÁJÉKOZTATÓN
Dr. Faragó Sándor értékelte az egyetem elmúlt évét

Mit várnak olvasóink 2013-tól?
Egyesek nagy remények, mások apróbb tervek megvalósulását várják az új esztendőben.
Egy dologban azonban szinte mindenki egyetért: szeretnék, ha valami változna 2013-ban –
mind a saját életükben, mind a közösségében.

WILD MÁRIA (51 ÉVES)
ÁPOLÓNŐ

Akarat
Horváth Ferenc jegyzete
Ilyenkor, január első napjaiban sokunkat foglalkoztat a kérdés: vajon milyen évünk lesz, elkerülnek-e
bennünket és szeretteinket a bajok, a tragédiák, sikerül-e megvalósítani elképzeléseinket, vágyainkat? Milyen életünk lesz? Örömből vagy bánatból merítünk-e többet? Magunk mögött hagyjuk-e
rossz szokásainkat, beidegződéseinket? Ilyenkor már a
szilveszter éjjelén tett fogadalmainkat is másképp látjuk egy kicsit, és engedünk – sajnos – önnön szigorunkból: mert hiába fogadtuk meg, hogy legalább kétnaponta futunk, eldobjuk a cigarettát, mégis inkább lustálkodunk egy kicsit, és
„Mert szilárd elha- rágyújtunk a kávé mellé. Néhány nap, és visztározás és akarat
szazökkenünk a régi kenélkül semmi sem rékvágásba…
Persze akadnak tisztesikerülhet. Nem
letre méltó kivételek.
sikerül megválŐk azok, akik erős akatoztatni életmórattal, ha kell, egy kicsit
dunkat, nem tud- szenvedve is, de kitartanak fogadalmuk meljuk megvalósítani lett. Mert szilárd elhatározás és akarat nélkül
céljainkat.”
semmi sem sikerülhet.
Nem sikerül megváltoztatni életmódunkat, nem tudjuk megvalósítani céljainkat. Sem magánéletünkben,
sem pedig szűkebb-tágabb közösségünkben. Sopron
történelme (azt is) bizonyítja, hogy akkor születtek
nagy dolgok, ha erős volt a közösségi elhatározás, ha
egységes és szilárd volt a közösségi akarat. Példák sokaságát említhetném, de nem teszem, mert ismerjük
a sokszor szívszorító, néha tragikus, máskor pedig felemelő történeteket. Mai világunkban hajlamosak vagyunk a széthúzásra, elfelejtve, hogy csak akkor haladhatunk előre, ha egy irányba húzzuk az evezőket.
Otthon, a családban és az élet számtalan területén. Ez
nem jelent „egyenszürkeséget”, sokkal inkább annak a
lehetőségét tárja fel – nem mellőzve a vitákat, az érvek
ütköztetését –, hogy lépésről lépésre haladjunk előre
céljaink megvalósítása érdekében. Gyanítom, 2013 sem
lesz könnyű év, de ha összefogva egymást segítjük, és
kitartunk céljaink mellett, akkor könnyebben viseljük
el a ránk nehezedő nyomást, és jobban tudunk örülni a kis sikereknek is, amelyek magukban hordozzák a
nagy változások lehetőségét is.

Januárban ingyenesen
látogatható a Tűztorony
Városunk egyik büszkesége a
megújult Tűztorony, amelyre
az átadást követően decemberben sokan voltak kíváncsiak.
A Tűztorony a soproniaké, ezért
a városvezetés úgy döntött,
hogy január végéig továbbra
is ingyenesen lesz látogatható

Különösebb terveim nincsenek,
békében, anyagi biztonságban,
egészségesen szeretnék élni.
Országos szinten stabil gazdasági helyzetben bízom.

CSISZÁR ZOLTÁN (53 ÉVES)
KÖZTISZTVISELŐ
A családnak békességet, a
gyerekeimnek sikereket, az
unokáimnak egészséges fejlődést, a munkahelyemen biztonságot kívánok. Országos
szinten pedig közös célokat
és azok megvalósulását, mindenki megelégedésére.

LEEL-ŐSSY ANDREA (44 ÉVES)
FESTŐMŰVÉSZ
Magánéletemben kiegyensúlyozottságot, boldogságot, harmóniát, egészséget,
anyagi biztonságot remélek.
Örülnék, ha az emberek jobban figyelnének egymásra,
az érdekek helyett a szeretet
vezérelné a cselekedeteiket.
BÉRES ATTILA (44 ÉVES)
VÁLLALKOZÓ
Egészséget, kiegyensúlyozott
párkapcsolatot, az üzleti életben sikereket várok. Szeretném, ha az emberek között
megvalósulna az a fajta öszszefogás, ami ahhoz szükséges, hogy a mi és a gyermekeink jövője sokkal pozitívabb
legyen.

HORVÁTH JENŐ (62 ÉVES)
NYUGDÍJAS
Nyugalmat, családi békét és közös programokat szeretnék az
új esztendőben. Az ország életében kiszámítható gazdaságot
remélek, olyan körülményeket,
hogy tervezni lehessen a jövőre.

FOTÓ: TÓTH ZSOMBOR

városunk jelképe. Január 11-től
(péntektől) január 31-ig (csütörtökig) – hétfő kivételével
– 10 és 16 óra között várják az
érdeklődőket.
A látogatók egyúttal a Stornóház kiállításait is díjmentesen
tekinthetik meg.

IGAZI

NAGYÁGYÚK

A LISZT-KÖZPONTBAN!

Télen is
jó hozzánk eljönni!

JANUÁR 23. SZERDA 19.00

FEBRUÁR 9. SZOMBAT 20.00-24.00

LISZT FERENC
KAMARAZENEKAR

NAUTILUS EGYÜTTES

FEBRUÁR 14. CSÜTÖRTÖK 19.00

FEBRUÁR 24.

DUMASZÍNHÁZ

MÁTYÁS-NAP

50 éves jubileumi buli

Ünnepi hangverseny – Filharmónia Bérlet

„MÉD IN HUNGERÁJ”

Berecz András 18.00

Hadházi
László
önálló estje
Közreműködik
Aradi Tibor és
Bruti

JEGYIRODA

www.prokultura.hu

www.facebook.com/prokultura

Liszt Ferenc Konferencia és Kulturális Központ
Sopron, Liszt Ferenc u. 1. telefon: (99) 517-517, 517-518
/ZJUWBI¨UGďŘQ¨OUFLŘI T[PNCBUŘI
WBMBNJOUFMďBE TPLFMďUUFHZ²S WBMBIFMZT[¬OFLFO
FNBJMKFHZJSPEB!QSPLVMUVSBIV
POMJOFKFHZW T SM TXXXJOUFSUJDLFUIV
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SC Sopron: Pinezits Máté lett a serdülő korosztályok új szakmai koordinátora

A látványos és stílusos csapatjátékért
Szalai Viktor

Pinezits Máté személyében az SC Sopron U13-as
csapatának az edzője lett januártól a serdülő
korosztályok szakmai koordinátora. Véleménye szerint csapata jól teljesített az ősszel, de
még több van a gyerekekben. Vallja, hogy a
csapatot egyéniségek kell, hogy alkossák.
– Kérem, értékelje csapata, az
országos bajnokságban szereplő U13-as korosztály őszi
szereplését!
– A gyerekek fejlődése szempontjából nagyon hasznos és
kimondottan intenzív félév áll
mögöttünk. Az, hogy nyáron
olyan csapatok ellen gyakorolhattunk, mint az Austria Wien
vagy a Sturm Graz, az NB1-es
bajnokságban pedig az MTK,
az FTC vagy éppen a Puskás
Akadémia ellen játszhatunk,
óriási fegyvertény. A korosztály egyénileg és csapatként is
szépen fejlődött, a gyerekek jól
teljesítettek.
– Külön kiemelendő a Ferencváros elleni 3–2-es győzelem.

– Valóban jó mérkőzést játszottunk a Fradival, de ezt a
részsikert értékelni kell és nem
túlértékelni. Ez egy jó visszaigazolás volt, hogy jó úton járunk,
de semmi több. A cél, hogy a
gyerekek a mérkőzésen is bátran felvállalják azt, amit edzésen
gyakorolnak, és ami megszületik a fantáziájukban. Bízzanak
magukban, a tehetségükben, és
minden pillanatban a maximumot próbálják nyújtani.
– Januártól szakmai koordinátora is a serdülő csapatoknak. Mit jelent ez a feladatkör?
– Az előkészítő korcsoportokban elkezdett szakmai felkészítés nálunk ugyanazon
szemlélet alapján folytatódik.

KÜZDENEK A CÉLJAIKÉRT
Pinezits Máté, a serdülő korosztályok szakmai koordinátora úgy látja, komoly realitása van annak, hogy az SC
Sopron focistapalántái alkossák pár év múlva a felnőtt csapat gerincét FOTÓ: TÓTH ZSOMBOR
Az U12-től az U15-ig szeretnénk
a kollégákkal felépíteni egy
egységes képzést, amely korosztályonként egymásra épül.
Felszabadult, látványos és stílusos csapatjátékot szeretnék
kialakítani, emberileg szerény,

Biztos az ötödik hely

ELTILTÁS UTÁN
Deme Imre (j) játéktudásával és góljaival meghatározó
játékossá nőtte ki magát FOTÓ: TÓTH ZSOMBOR
Szalai Viktor

Deme Imre középpályás
létére a SVSE legeredményesebb játékosa. Biztos csapata
bennmaradásában, hisz ahogy
mondja, az elvégzett munkának
meg kell térülnie.

Deme Imre nyáron érkezett
Tatabányáról. Játéktudásával és
góljaival meghatározó játékossá
nőtte ki magát Sopronban is. Sajnálja, hogy ősszel nem úgy teljesítettek, ahogy az elvárt lett volna.
– Több rossz meccsünk volt,
de a szezon végére már játékban

és taktikailag is sokat javultunk.
Ha azokat a dolgokat, amiket
elkezdtünk Bücs Zsolttal, gyakoroljuk, jó csapatot fog látni a
közönség – fogalmaz a középpályás, hozzátéve, örül a hét szerzett góljának, de a saját teljesítményével sem elégedett.
Rákérdezünk a Puskás Akadémia elleni kiállításra, hisz
nyugodt, visszafogott játékos
hírében áll: – Alapjában véve
nyugodt ember vagyok, azon
a meccsen azonban a szezon
addigi minden fájdalma kijött
rajtam, hogy edzésen mindent
begyakorlunk, megoldunk, de a
bírói döntések képesek az elvégzett munkát semmissé tenni.
Nagyon sajnálom, hogy elborult az agyam, de abban a helyzetben nem tudtam már visszafogni magam, igazságtalannak
éreztem a döntéseket!
Deme bízik benne, hogy az
eltiltás nem fogja befolyásolni a
tavaszi szereplését. Mint ahogy
abban is biztos, hogy sikerül
elérni az ötödik helyet.

Győzelemmel kezdtek

VISSZATÉRŐ
Ismét csatlakozott egykori csapatához Cserny Réka (b) FOTÓ: TÓTH ZSOMBOR
Botár László

Az óesztendő utolsó napjaiban
visszatért az Uniqa Euroleasing
női kosárlabdacsapatához a
kosarazást civil karrierje építése
érdekében szüneteltető Cserny
Réka. A szezon elején két korábbi
játékos tért vissza Sopronba,

Zsovár Orsolya, valamint Jelena
Milovanovics. December elején Amber Holt Zavecz Hanna
helyett érkezett, majd Anita
Teilane helyére megjött Cserny.
A „retro Sopron” debütálása
jól sikerült, igaz, a BSE legyőzése még a sérült Krnjics Szara
nélkül sem okozott gondot

Székely Norbert tanítványainak, akik 83–38-ra nyertek. De
nagyon nehéz hét előtt állnak,
amely közepén az olaszországi
Schióban próbálnak a továbbjutás szempontjából talán utolsó
szalmaszálba belekapaszkodni,
a végén pedig Zalaegerszegen
játszanak bajnoki meccset.

tisztelettudó, karakteres, a
pályán viszont mentálisan erős,
játékintelligens, kreatív, technikailag képzett egyéniségekből. Csapatban gondolkodunk,
viszont a csapatot egyéniségek
kell, hogy alkossák!

– Van annak realitása, hogy
a 11–15 év közötti gyerekek
közül meghatározó labdarúgók kerüljenek a soproni felnőtt csapatba?
–– A gyerekek képességeit és
elszántságukat nézve minden-

képp. A célunk, hogy ezek a gyerekek alkossák pár év múlva a
felnőtt csapat gerincét. Ismerve
a személyiségüket és képességüket, úgy gondolom, többen
a helyes irányba indultak el az
álmuk megvalósítása felé.

Gyalogok, huszárok, királynők
Városi sakk villámbajnokságot
rendeznek vasárnap délelőtt
Sopronban, a Béke úti egyetemi ifjúsági házban.
A polgármesteri hivatal sportfelügyeleti csoportjának sakk
szakbizottsága által rendezen-

dő viadal január 13-án reggel 9
órakor kezdődik. Egyesületekben sakkozókat és egyesületen kívüli játékosokat egyaránt
várnak a szervezők a versenyre, amelynek elsődleges célja a sakkozás népszerűsítése.

A villámbajnokságot az indulók
létszámától függően körmérkőzéses vagy úgynevezett svájci
rendszerben bonyolítják majd
le. Nevezni a helyszínen lehet
8.45-ig, ennek lezárulta után
következik a sorsolás.

Dumaszínház
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Elkezdődött a munka

A hónap borásza

Vincellér-csapat: Hagyomány és örök megújulás

Egyedi stílusú borok

a járási hivatalban
Januártól megkezdte működését a Győr–Moson–Sopron
Megyei Kormányhivatal Soproni
Járási Hivatala, melynek székhelye Sopron, Fő tér 5., kirendeltsége működik Fertődön, a
Madách sétány 1. szám alatt.
A járási hivatal átveszi a jegyzőktől az államigazgatási ügyek
mintegy felét, ezek okmányirodai feladatok, egyes gyám- és
gyermekvédelmi ügyek, szociális igazgatási, családtámogatási, köznevelési, menedékjogi
ügyek, egyes speciális építésfelügyeleti és építéshatósági feladatok, egyéni vállalkozói tevékenység engedélyezése, egyes

kommunális, állat-egészségügyi, vízügyi hatáskörök, helyi
védelmi bizottságok vezetése, valamint a szabálysértési
feladatok.
A jegyző hatáskörében maradnak mindazok az ügyek, amelyekhez elsősorban helyi ismeretek szükségesek, illetve helyi
mérlegelésre van lehetőség: például birtokvédelem, hagyatéki
ügyek, anyakönyvi eljárás, adóigazgatás és végrehajtás, egyes
építésügyek (körzetközponti
jegyzőnél), kereskedelmi engedélyezés, helyi önkormányzati
rendelethez kötött szociális ellátások. (sopron.hu)

RÖVIDEN
A Virágos Sopron előadása

Vincellérek: Pieler Pál, Molnár Tibor, Molnár Ákos, Sásdi István – a baráti és munkakapcsolat üzleti vállalkozássá alakult

1986 óta készít borokat Fertőbozon, az egykori Széchenyi-pincében
a Vincellér csapata. A Molnár, Pieler, Sásdi családok összefonódása még
a régi állami gazdasági időszakra nyúlik vissza.
A vincellérek korábbi baráti és
munkakapcsolata üzleti vállalkozássá nőtte ki magát. A borkészítés központja az 1811-ben
Széchenyi Ferenc által építtetett pince. Jelenleg 30 hektáron
gazdálkodnak. Széles fajtaszerkezettel rendelkeznek.

– A fehérek közül a zenit, a
zöld veltelini, a chardonnay és a
tramini, míg a kékszőlők sora a
zweigelt, a pinot noir, kékfrankos,
a cabernet sauvignon fajtákkal
teljes – mondotta Molnár Tibor,
akinek édesapja elévülhetetlenül
sokat tett a Soproni borvidék és

az itt készített borok elismertetéséért. – Célunk a Soproni borvidék sokszínűségének, izgalmának megmutatása egyedi stílusú
borok készítésével. Évről évre
megpróbálunk valami újdonsággal előállni. Ilyen nóvumnak
számított a Fizzy fantázianévre

Képrejtvény
A Cédrus Art Klub támogatásával

A két fotó látszólag teljesen egyforma, de ha olvasóink figyelmesebben megnézik, három ponton
különböznek egymástól. Azok között, akik ezeket megtalálják, és a helyes megfejtést január 16-ig
beküldik a Soproni Téma, 9401 Sopron, Pf. 241. vagy a szerkesztoseg@sopronitema.hu címre, ajándékot sorsolunk ki. Az december 12-i számunkban megjelent rejtvény nyertese Józsa Béla (Sopron,
Fűzfa sor 4.). Nyereménye 3000 forintos könyvutalvány, a Cédrus Art Klub felajánlása. Az utalvány
átvehető és levásárolható a Vörös Cédrus Könyvkereskedésben – Sopron, Mátyás király u. 34/F vagy
a Fekete Cédrus Könyvkereskedésben – Sopron, Bünker köz 2. A december 19-i nyertesünk nevét következő lapszámunkban olvashatják. FOTÓGRAFIKA: PLUZSIK TAMÁS – SOPRON LÁTKÉPE VASÚTTAL 1857., KUGLER JÁNOS RAJZA UTÁN F. WOLF LITOGRÁFIÁJA ALAPJÁN – SOPRONI MÚZEUM

hallgató gyöngyöző rozébor, a
zöld velteliniből készített Zöldike
szőlőlevünk. Legújabb meglepetésünk a méltán híres késői
szüretelésű zenitből készített
borpárlatunk, illetve kézműves
csokoládénk.
A jó borra vágyókat a „vincellérek csapata” a fertőbozi
Széchenyi Vinotékában és a
Höflányi utcai termelői borkimérőben várja.

A Virágos Sopron egyesület következő rendezvényét január 14én 16 órakor tartja a GYSEV-állomás I. emeleti oktatótermében,
melyet dr. Simon István alpolgármester nyit meg. Dr. Tokics Imre
főiskolai tanár, jogász, lelkész A Tízparancsolat és a mai társadalom témában, Hárs Olivér, a Castanea Környezetvédelmi Egyesület elnöke pedig a Szeretettel a tájért címmel tart előadást.
Közreműködik Orbán Júlia versmondó, a Soproni Versmondó Stúdió tagjai, valamint a zeneiskola tanárai és növendékei.

Jótékony Rotary-bál
A 22 éves Rotary Club Sopron január 19-én 19 órai kezdettel a
Liszt-központban rendezi hagyományos Rotary Jótékonysági Bálját, „Nyár a télben” címmel. A bevételből a Soproni Petőfi Színházat támogatják. A bál fővédnöke dr. Fodor Tamás, Sopron polgármestere. A bál fellépői a Soproni Petőfi Színház művészei.

Képviselői fogadóóra
Varga Gyula, a XII. körzet egyéni önkormányzati képviselője
fogadónapot tart január 11-én (pénteken) 18 órakor a Fenyő
téri általános iskolában.

Válogatás a korabeli

soproni sajtóból
1992
Mikulásbál
Nagy sikere volt a sportcentrumban megrendezett Mikulásbálnak, melynek teljes bevétele
az SKC céljait szolgálja majd.
A Mikulás szerepét a kiváló
amerikai kosárlabdázó, Den
Montgomery „alakította”, míg
a bál díszvendége az olimpiai
bajnok birkózó, Farkas Péter
volt. A városi kosárlabda-szövetség karácsonyi mini kosárlabdatornáját a Lackner-iskola
fiataljai nyerték. A nyolc együttes indulásával megrendezett
tornán nagy sikerrel szerepeltek a bírói szerepkörben az SKC
játékosai, akik az autogramvadászok kéréseit is igyekeztek
kielégíteni. A tornát, tekintettel
a résztvevőkre, nem a Soproni
Sörgyár, hanem a Soproni
Tejüzem támogatta. A győztes
csapatok és a résztvevők pólókat, sportzoknikat és labdákat
kaptak. (Soproni Hírlap)

A technológia is elavult, korszerűtlen. Ezért a KGM kollégiuma az MSZMP Központi
Bizottságának a gépipar fejlesztéséről hozott határozatát figyelembe véve elrendelte
az üzem teljes újjáépítését. A
második ötéves terv végére az
üzem háromszor annyi vasöntvényt fog termelni, mint
eddig. 1965-re fejeződik be a
157 millió forintos rekonstrukció. Négy elektromos olvasztókemencét szerelnek fel, melyek
gombnyomásra működnek.
Az új formázógépek óránként
250 formát készítenek, eddig
egy munkás, egy műszakban
készített ennyit. Az év végére
végleg megszüntetik a kézi formázást. Vásároltak egy új, 300
milliméteres köszörűgépet is,
valamint bevezetik Wágner
Árpád és Hauer Károly közös
újítását is. A selejt csökkentésére 18 pontból álló intézkedési
tervet készítenek. (Kisalföld)

Új biliárdterem
Új biliárdterem nyílt Sopronban.
A snooker és a pool kedvelőit
az Akkord Bevásárlóközpont
közelében létesített szalonban
várják, ahol nemcsak a profik,
hanem a kezdők is kipróbálhatják tudásukat. (Soproni Hírlap)

Az SVSE háza tájáról
Az őszi idény utolsó mérkőzésének lejátszása után az
SVSE még nem tér pihenőre.
Csonka István edző irányításával levezető edzéseket tartanak a játékosok, mérkőzésre
azonban már nem kerül sor.
Január második felében kezdi
meg az alapozó felkészülést
az SVSE. Újság még a vasutasoknál, hogy Kormos kapus
elbú csúzott a vezetőktől és

1962
Megújul a Soproni Vasöntöde
A Soproni Vasöntöde idén 53
éves. Gépei egyidősek a gyárral.

játékostársaitól, ugyanis befejezte egyetemi tanulmányait,
így hamarosan elköltözik
Sopronból. (Kisalföld)
1912
A megszökött fiú
Megírtuk annak idején, hogy
Neusiedler Ferenc soproni
kéményseprősegéd jelenleg
15 éves Ferenc nevű fia ezelőtt
négy évvel a szü lői háztól
eltűnt. Négy évi csavargás után
Bécsben letartóztatták, honnét
az atyja a múlt hó elején hozta
haza. Ittléte alatt a fiú elég jól
viselte magát, és látszólag a
munkát is megkedvelte, így
szülei már örültek is, hogy megszokta a családi életet. Sajnos az
öröm nem tartott sokáig, mert
a fiú a napokban ismét eltávozott hazulról és minden nyoma
veszett. A hivatalos körözést
elrendelték. Feltalálása esetén
most már valószínűleg valamelyik javítóintézet lakója lesz.
(Soproni Napló)
Parancsnokváltozás a soproni
katonai főreáliskolában
Weeber Ede alezredest, a Soproni
Honvéd Főreáliskola parancsnokát visszavezényelték csapatszolgálatra. Helyébe az iskola
parancsnokává Reményi Ferenc
nagyszebeni honvéd őrnagyot
nevezték ki. (Soproni Napló)
Összeállította:
Pluzsik Tamás

