SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

LICITTÁRGYALÁST HIRDET
a tulajdonában álló ingatlanok értékesítésére:

Sopron, Rózsa u. 16. sz. alatti
ingatlan

Sopron, Újteleki u. 16. sz. alatti
padlástér

Helyrajzi száma alapterülete rendeltetése
beépítetlen terület
684
31 m2
Induló ár: 134.000 Ft (áfamentes értékesítés)
A licittárgyalás időpontja: 2016. március 18-án 9 óra

Hrsz.: 468/A/11, területe: 288 m²
Induló ár: 4.160.000 Ft (áfamentes értékesítés)
A licittárgyalás időpontja: 2016. március 18-án 11 óra
A helyszínen megtekinthető: 2016. március 10-én 11.00 óra

Sopron, Balfi u. 2. sz. alatti
pincehelyiség
Az ingatlan jellege: társasházi külön lapon felvett pince
Hrsz.: 2102/A/36, területe: 81 m²
Induló ár: 786.000 Ft (áfamentes értékesítés)
A licittárgyalás időpontja: 2016. március 18-án 9.30
A helyszínen megtekinthető: 2016. március 10-én 9 óra

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: 520.000 Ft (áfamentes értékesítés)
A licittárgyalás időpontja: 2016. március 18-án 10 óra
A helyszínen megtekinthető: 2016. március 10-én 10 óra

Sopron, Ógabona tér 38. sz. alatti
pincehelyiség
Az ingatlan jellege: társasházi külön lapon felvett pince
Hrsz.: 362/A/1, területe: 119 m²
Induló ár: 4.290.000 Ft (áfamentes értékesítés)
A licittárgyalás időpontja: 2016. március 18-án 10.30
A helyszínen megtekinthető: 2016. március 10-én 10.30
A licittárgyalás helye:
Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal

Sopron, Újteleki u 52. sz. alatti
üzlethelyiség
Az ingatlan jellege: társasházi külön lapon felvett üzlet
Hrsz.: 414/A/1, területe: 229 m²
Induló ár: 22.800.000 Ft (áfamentes értékesítés)
A licittárgyalás időpontja: 2016. március 18-án 11 óra
A helyszínen megtekinthető: 2016. március 10-én 11.30

Sopron, Várkerület 85. sz. alatti
pincehelyiség
Az ingatlan jellege: társasházi külön lapon felvett üzlet
Hrsz.: 2204/1/A/1, területe: 58 m²
Induló ár: 836.000 Ft (áfamentes értékesítés)
A licittárgyalás időpontja: 2016. március 18-án 11.30
A helyszínen megtekinthető: 2016. március 10-én 12 óra

Sopron, Balfi u 30. sz. alatti
pincehelyiség értékesítésére
Az ingatlan jellege: Társasházi külön lapon felvett pince
Hrsz : 2118/1/A/9, területe: 128 m2
Induló ár: 2.250.000.-Ft (Áfa mentes értékesítés)
A licittárgyalás időpontja: 2016 . március 18-án 12.00 óra

A licittárgyalások helye: Polgármesteri Hivatal Sopron, Fő tér 1. II. em.
Városgazdálkodási Osztály
A részvétel feltételeiről, és a területekről szóló tájékoztató, ill.
további információ: a Polgármesteri Hivatal Városgazdálkodási Osztályán
A részletes licitkiírások a www.sopron.hu/önkormányzat menüpont alatt olvashatóak.
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A félelem hőse – AL GHAOUI HESNA
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2016

SÖNDÖRGŐ

Március 11.

világzenei koncert

KONSTELLÁCIÓ 77.78
Lendvai Péter és Szántó István kiállítása

A félelem hőse

Március 17.

AL GHAOUI HESNA

ALMA EGYÜTTES

Március 19.

Március 19. április 10.

HÖVEJI CSIPKE
kiállítás

SZERETTEM ŐT

Március
23-24.

Györgyi Anna, Szilágyi Tibor
Március 25.

INFUSION TRIO
Március 26.

L’ART POUR
L’ART TÁRSULAT
Március 30.

ARANYTÓ
Vári Éva, Benedek Miklós
Március 25.

MINDENT ÉVÁRÓL
Hernádi Judit, Kovács Patrícia
Március 29.

MELLETTÜNK
Grecsó Krisztián és Grecsó Zoltán estje

FRANCIA ROMANTIKA
Soproni Liszt Ferenc Szimfonikus Zenekar
Április 2.

Március
13-27.

Március 31.

WAMP
a design piac Sopronban

Részletes program, jegyinformáció:
www.prokultura.hu

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata

BÉRBEVÉTELRE MEGHIRDETI
a tulajdonában álló ingatlanokat

Sopron, Széchenyi tér 2. alagsor
41 m2 alapterületű raktár
Bérleti díj alsó határa: 6.000 Ft/ m² /év + áfa
Licittárgyalás időpontja: 2016. március 11. 9 óra
Megtekintés időpontja: 2016. március 8. 9 óra

Sopron, Rákóczi F. u. 33. alatti teremgarázs
P20 jelű gépkocsibeálló
Bérleti díj alsó határa: 3.500 Ft/ m²/ év + áfa
Licittárgyalás időpontja: 2016. március 11. 9.30

Sopron, Lackner K. u. 48. emelet 14. sz.
(Kristály Üzletház) 20 m2 alapterületű üzlet
Bérleti díj alsó határa: 10.000 Ft/ m²/ év + áfa
Licittárgyalás időpontja: 2016. március 11. 10 óra
Megtekintés időpontja: 2016. március 8. 10 óra
A bérleti jogviszony időtartama: határozatlan
A bérlemény a jelenlegi állapotban kerül bérbeadásra.
Licittárgyalás helye: Polgármesteri Hivatal, Sopron, Fő tér 1.
Városgazdálkodási Osztály irodája
A bérbevétel részletes feltételeit a hivatal földszinti
előterében kifüggesztett hirdetmény tartalmazza.
További információ:
a Polgármesteri Hivatal Városgazdálkodási Osztályán
A részletes licitkiírás a
www.sopron.hu/önkormányzat menüpont alatt olvasható.
Sopron, Fő tér 1., tel: 99/515–135, 515–133

Sopron Megyei Jogú Város

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
szociális helyzet alapján
rászorulók részére
(szociális bérlakásként, fiatalok önkormányzati
lakásaként, valamint közszolgálati dolgozók
önkormányzati lakásaként)
meghirdetett szociális önkormányzati
lakások bérbevételére
Pályázni lehet:
t Sopron, Rodostói u. 2. (5 db földszinti lakás)
1 szoba, konyha, előszoba, fürdőszoba WC-vel,
37 m²-es összkomfortos lakásokra
t Sopron, Rodostói u. 2. (5 db emeleti lakás)
1 szoba, konyha, előszoba, fürdőszoba WC-vel,
melyből 2 db 38 m²-es, 2 db 39 m²-es és 1 db
37 m²-es összkomfortos lakásokra
A lakások megtekinthetők:
2016. március 23. (szerda) 10.00–11.00 között

A pályázatok benyújtási határideje:
2016. április 6. (szerda)
8.00–12.00 és 13.00–16.00 között
A pályázati kiírás átvehető
a Humánszolgáltatási Osztály Szociális Csoport irodáján,
Sopron, Új u. 3. sz. alatt, kizárólag ügyfélfogadási időben.
Bővebb tájékoztatás kérhető személyesen
és telefonon (tel.: 99/515–210)

Március 11. 19.00
Liszt Ferenc Konferencia és Kulturális Központ

JEGYÁR: 3.500 FT
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Varga Petra hobbija az olvasás, és rendszeresen jár színjátszókörbe is

Fantasy-regényt írt
MADARÁSZ RÉKA

Varga Petra szinte
e megszállotsen a fantasytan olvas, különösen
edik osztákat kedveli. A hetedik
idke írásályos lány egy rövidke
roptimist
val első helyezést ért el a Soroptimist
Club irodalmi pályázatán.
A Soroptimist Club idei irodalmi pályázatára „Ez jó mulatság volt” címmel várta a pályaműveket. A három kategóriában
meghirdetett versenyen Varga
Petra vitte el az első díjat a felsősök közül.
– A pályázatról Rózsa nénitől, a magyartanáromtól hallottam – meséli a Hunyadi János
Evangélikus Óvoda és Általános Iskola 7. osztályos tanulója. – Elbeszélésem valós eseményeken alapul. Főhősöm,
Emma nem szeretne elmenni az

apja osztályédesapja
t a l á l ko z ó j á r a .
A kényszernek érzett kerent királyi
ka szent
nduláson
kiránduláson
n minden
aztán
ető legjoba lehető
ban alakul, és
végüll Emma
ma g a s e m
érti, miért
kodott
ódzkodott
ire az
annyire
Varga Petra FOTÓ: NÉMETH PÉTER
ástól.
utazástól.

A legtöbb magyar
a VOLT-on
Négy nap alatt több mint kétszáz program kap helyet idén
a VOLT Fesztivál tíz színpadán. A világsztárok zöme már ismert, jön – mások mellett – az Iron Maiden, a Slayer, Axwell
/\ Ingrosso, Wiz Khalifa vagy éppen a The Prodigy. Sopron
azonban pár napra a hazai produkciók és rajongóik Mekkájává is változik, hiszen évről évre itt sorakozik fel a legtöbb magyar zenekar, előadó és DJ.
Az állandó fesztiválkedvencek kivétel nélkül idén is jelen
lesznek a VOLT-on, de mellettük sok ﬁatal csapat vált az
évek során ugyancsak főszereplővé a fesztiválon.
A 2015-ös kezdeményezést követve, idén is két nagyszínpad fogadja a VOLT vendégeit. A Telekom Nagyszínpadon
és az OTP Junior – Petőﬁ Rádió Nagyszínpadon egymást
váltva lépnek fel a legfontosabb hazai csapatok is, akárcsak
a harmadik, legnagyobb küzdőterű színpadon, a Janán.

í és
Petra még csak egy éve ír,
rögtön egy fantasy-regén
fantasy-regénnyel
kezdte alkotói pályafutá
pályafutását.
Osztálytársai közül már két
lelkes olvasóra is szert tett.
törté
Egy ikerpár áll a történet
középpontjában, akik egy
szurdokba tévednek, és eettől
kezdve kalandok sorát élik
kö
át. Kiderül többek között,
mindegyi
hogy mindegyikükben egy-egy jó sárlak
kány lelke lakozik,
t
és meg kell találniuk az öt elvee
gyüm
szett gyümölcsöt és a há őrzőt Egy
rom őrzőt.
P
biztos: Petra
fantáziája
rendk
rendkívül
élénk és
élénk,
a be széké
lőkéjével
sincs

probléma. Gazdag szókincsét
valószínűleg a rengeteg olvasásnak is köszönheti.
– Míg az osztálytársaimat
többnyire a számítógépezéstől, netezéstől tiltják el a szüleik,
addig nálunk az olvasás képezi
állandóan vita tárgyát – folytatja
Petra. – Mindenevő vagyok, de
különösen a fantasy-kat szeretem. A lényeg, hogy a könyv legalább 300 oldalas legyen, mert
hihetetlenül gyorsan olvasok.
A jó kedélyű ifjú hölgy két éve
hagyta abba a szinkronúszást
a Synchro Sopron Sportegyesületnél. Azóta is úszik, viszont
már nem versenyszerűen. Mivel
végre felszabadult egy kevéske
ideje, elkezdett járni a GYIK
Rendezvényház drámajáték- és
színjátszókörébe, és egyre több
időt tölt rajzolással, ugyanis
a könyve illusztrálása is a tervei között szerepel.

Tartsd életben!
HUSZÁR JUDIT

Közel négyszáz diák tanulta meg az újraélesztés technikáját a Roth Gyula Erdészeti, Faipari
Szakközépiskola és Kollégium diáknapján.
A szombathelyi mentőállomás dolgozói 100
úgynevezett ambu-babát hoztak, ezeken gyakorolták a ﬁatalok az életmentő fogásokat.
Magyarországon naponta 70
ember hal meg hirtelen szívleállásban. Az adat még mindig sokkoló, éppen ezért fontos foglalkozni az újraélesztéssel. A Roth-szakközépiskolában
évente két diáknapot tartanak,
az őszi sportprogramok után
tavasszal általában mini konferenciákon, szakmai versenyeken, vetélkedőkön vesznek
részt a diákok. A múlt heti programban fontos helyet kapott
az egészségnevelés is, ezért felvették a kapcsolatot a szombat-

helyi önkormányzattal, amely
már öt éve elindította a segítés városa programot. A kezdeményezés lényege, hogy a mentősök megtanítják az iskolák
diákjainak, közintézmények
dolgozóinak az újraélesztést.
Ehhez beszerezték a szükséges
eszközöket is, Sopronba például száz ambu-babát hoztak
magukkal. – Eddig körülbelül
35 ezer embert képeztünk ki
– mondta Nacsa Zoltán, a foglalkozás egyik vezetője. – Ez volt
az első alkalom, hogy elhagy-

tuk Vas megyét, nagyon szívesen jöttünk. A diákok mindig
nyitottak az ilyen képzésekre.
A munkánknak egyébként
a gyakorlatban is tapasztaljuk
a hasznát: míg 1,5–2 éve gyakran előfordult, hogy a mentők
kiérkezéséig senki nem kezdte
el az újraélesztést, addig ez ma
már csak elvétve történik meg.
Találkoztunk már olyan „tanítványunkkal” is, aki a foglalkozás
után újraélesztett, és így megmentett egy embert.
A szakemberek bemutatták a soproni diákoknak azt is,
hogyan működik a félautomata
defibrillátor (ilyen szerkezet van
például a soproni városházán és
a vasútállomáson is). A képzésen a technikus tanulókon kívül
(ők már szereztek jogosítványt,
így egészségügyi vizsgát is tettek) az iskola minden diákja
részt vett.

A hét mottója:
„Mindannyian
egyszerre vagyunk
eredendően jók
és esendők is.
Minden reménytelen
helyzetben
és látszólag
reménytelen
emberben ott
rejlik az átalakulás
lehetősége.”
Desmond és Mpho Tutu
(dél-afrikai származású apa
és lánya szerzőpáros)

›

AJÁNLÓ

Filmajánló
Szívecskéim – Caprice
francia romantikus
vígjáték
magyarországi bemutató: március 3.
(12 év felett)
Clément kicsit félszeg,
átlagos férfi, aki napközben pedagógusként dolgozik, esténként
pedig szenvedélyének,
a színháznak adózik. Egy
napon aztán álmai színésznője a legnagyobb
meglepetésére nemcsak észreveszi, de belé

is szeret. Clément élete ennél nem is lehetne
szebb és jobb, ám amikor minden tökéletesnek tűnik, egy diáklány
személyében megjelenik a kísértés.

Könyvajánló
Jostein Gaarder:
A kártya titka
Hans Thomas Görögország felé utazik édesapjával, hogy megkeressék
a ﬁú édesanyját, aki elhagyta őket. Az utazás
egyik állomásán a városka öreg pékmestere négy zsömlét ad
Hans Thomasnak, aki
az egyikben titokzatos
könyvet talál. A zsömlekönyv rejtélyes csa-

BOGGIE & InFusion Trio

.ÈSDJVTt-JT[U'FSFOD,POGFSFODJBÏT,VMUVSÈMJT,Ú[QPOU

A roth-os diákok ambu-babákon gyakorolták az újraélesztés helyes
technikáját FOTÓ: ROTH-SZAKKÖZÉPISKOLA

„Ó, régi szép diákélet”
+FHZÈS'U
+FHZJSPEB4PQSPO -JT[U'V
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›

Folytatódik a Ligneum látogatóközpont „Ó,
régi szép diákélet” című sorozata. A következő rendezvény március 2-án, szerdán 18.30kor kezdődik „Diákélet a II. világháború

idején” címmel. A program során hallgatók beszélgetnek a soproni egyetemen végzett vendégekkel, ezúttal prof. dr. Csesznák
Elemérrel.

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

ládregény, s a ﬁú lassan
rájön, hogy a saját családtörténetét olvassa.
Különös kártyajáték folyik: 52 kártyalap elevenedik meg, hogy Hans
Thomas megérthesse,
ki is ő valójában.

VÁRJUK OLVASÓINK LEVELEIT!
Segítsen nekünk! Ossza meg véleményét szerkesztőségünkkel!
Van egy jó története? Ismer érdekes embereket?
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