Nemzeti ünnep
Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata
szeretettel hívja Sopron város lakosságát a

2015. március 15-i
városi ünnepségére
a Petőfi térre.
Ünnepi program
9.30 Huszárok zenés bevonulása az Ógabona térről
10.00 Ünnepi műsor és koszorúzás a Petőfi-szobornál
Közreműködnek: Sopron Város Fúvószenekara,
a Soproni Petőfi Színház művészei, valamint
Füredi Nikolett és Vastag Tamás

Sopronban a Színház utcában
60 m2-es, első emeleti,
részben berendezett iroda kiadó.
Irányár: 100.000 Ft + ÁFA
Érdeklődni: Bihari-Csánk Ügyvédi Iroda
4PQSPO 4[ÓOIÈ[Vt5FM 

Március 7., szombat 15.00 és 18.00
Liszt-központ

„Vágyom egy nő után…”
Opera, musical, sanzon,
operett és költészet
Közreműködik:
Mahó Andrea, Szolnoki Tibor,
Zsadon Andrea, Lukács Anita, Gippert Béla,
Miller Zoltán, Bardóczy Attila,
Hegedűs Valér, Pataki András
Jegyár: 3.900 Ft
Online jegyvásárlás: www.ticketportal.hu

2015

Március 29., vasárnap 16.00
Liszt-központ
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GRYLLUS VILMOS
KONCERTJE
Jegyár: 1.800 Ft

2015

Bárhangulatban:
„Non je regrette rien… –
Nem bánok semmit sem…”
2015. március 7. 19 óra
Balfi József Attila Művelődési Ház
Felidézzük a 60-as, 70-es évek hangulatát „majdnem korhű”
környezetben, nemzetközi hírű zenészek, a

Déja vu’ Együttes
és

Taligás Tibor bárzongorista
segítségével.
Asztalfoglalás jegyelővétellel 2015. február 18-tól
nyitvatartási időben a művelődési házban.
Belépődíj: 2500 Ft/fő
Bővebb felvilágosítás a 20/453-7911-es telefonszámon.
A megfelelő öltözék elvárás! Tombola, tánc, kellemes hangulat!
Igényes szórakozás! Zárás éjfélkor!

FELHÍVÁS

BÍRÓSÁGI ÜLNÖKÖK JELÖLÉSÉRE
Magyarország köztársasági elnöke a bírósági ülnökök választását
2015. március 7. és április 30. napja közötti időtartamra tűzte ki.
A bírósági ülnökök megválasztását jelölés előzi meg.
Jelölést adni a járásbíróság, a törvényszék és a közigazgatási és munkaügyi bíróság mellett működő ülnökökre lehet.
Az ülnököket a bíróság illetékességi területén lakóhellyel és választójoggal rendelkező magyar állampolgárok, a bíróság illetékességi területén működő helyi önkormányzatok és egyesületek – kivéve a pártok – jelölhetnek.
A fiatalkorúak büntetőügyeiben eljáró bíróság pedagógus ülnökeit a
bíróság illetékességi területén működő alapfokú és középfokú nevelési–oktatási intézmények tantestületei jelölik.
Bírósági ülnöknek a 30. életévet betöltött, de a 70. életévét el nem
ért magyar állampolgár jelölhető, aki nem áll a cselekvőképességet
érintő gondnokság vagy támogatott döntéshozatal hatálya alatt, továbbá büntetlen előéletű, és nem áll közügyektől eltiltás hatálya
alatt sem.
A jelöléshez csatolni kell a jelölt elfogadó nyilatkozatát.
A jelöltnek hatósági bizonyítvánnyal kell igazolni a büntetlen előéletét.
Jelöltet bejelenteni 2015. március 18. napjáig lehet a Polgármesteri
Hivatal Igazgatási Osztályán (Sopron, Új utca 12., tel.: 99/515–151),
ahol az ehhez szükséges nyomtatványok beszerezhetők, illetve letölthetők a www.sopron.hu honlapról. Ugyanitt tájékoztatást adunk az
ülnökök jogairól és kötelezettségeiről.
Sopron, 2015. február 19.
Dr. Sárvári Szabolcs sk.
jegyző

2015. március 4.

Súlyos
vereség
Újabb vereséget szenvedett
a bajnokság alapszakaszában a Soproni Sördögök
férfi kosárlabdacsapata.
Az SKC ezúttal Kaposváron kapitulált, a somogyi
csapat ráadásul száz pont
felett dobott.
Rosszul indult a mérkőzés az SKC számára: sérülése miatt a meccs elején le kellett cserélni Matija
Poscic-ot, aki nem is tért
vissza a pályára. A Sördögök ezen az összecsapáson sem találta a ritmust.
Az első negyed végén 7,
szünetben már 16 ponttal
vezetett a Kaposvár. Hiába
mutatott viszonylag jó dobóformát Takács Norbert,
Ruják András, Tóth Gergely
és Boriszov, a két amerikai,
Edwards és Thomas tudása alatt teljesített. A Kaposvár folyamatosan növelte
az előnyét, a meccs végére csupán a különbség volt
kérdéses. A somogyi csapat végül száz pont feletti
dobóteljesítménnyel nyerte a találkozót. A Kaposvár
62, míg az SKC 45 százalékos pontossággal célzott,
ráadásul Thomaséknak 14
eladott labdája volt a találkozón. A végeredmény: Kaposvári KK – Soproni Sördögök 106–81.
Sabáli Balázs vezetőedző
kritikusan értékelt: – Sajnos korán elvesztettük centerünket, Poscic-ot, ezután
a Kaposvár a lepattanókból
és a sok eladott labdánkból könnyű kosarakat szerzett. Továbbra is gond van
a védekezéssel, ha így folytatjuk, néhány meccs alatt
leromboljuk azt, amit az
őszi mérkőzéseken felépítettünk. Eddig tartott a türelem, most már keményebben kell fellépni a csapat játékosaival szemben.
Az SKC a fővárosban zárja az alapszakaszt, a MAFC
elleni mérkőzést szombaton este 6-kor rendezik
Budapesten.

Sport

www.sopronitema.hu

Idén már 26. alkalommal rendezték meg a sportgálát a Lisztben

Sportolóit köszöntötte Sopron
Idén is nagyszabású
sportgála keretében
köszöntötték a tavalyi év legeredményesebb soproni sportolóit. A városi sportgálán a nemzetközi
és hazai versenyeken
első, második, harmadik helyezést elért
versenyzőket díjazták.
A 26. Soproni Sportgálán a 2014es évben kiemelkedő eredményeket elért sportolókat köszöntötték. Mint elhangzott: Sopron büszke lehet versenyzőire,
hiszen ez alkalommal 166-an
vehettek át emlékplakettet,
illetve serleget.
Dr. Simon István alpolgármester hangsúlyozta: fontos
a kitartás, a fair play, a tiszta
versenyzés és a becsületesség

a sportpályán és azon kívül is.
A város, a közösség igyekszik
mindent megtenni azért, hogy
a feltételek adottak legyenek
a szép eredményekhez. Az alpolgármester egyben további
sikereket, sok erőt és egészséget
kívánt városunk sportolóinak.
A 26. sportgálán a gyermekektől egészen a senior korosztályig
osztottak ki elismeréseket.
– Büszkék lehetünk Sopron
sportéletére, hiszen a település méreteihez képest kiemelkedően sok ember sportol, és
mintegy nyolcvan egyesület működik városunkban –
mondta a rendezvény után
Csi szár Szabolcs sportfelügyelő. – Köszönet jár ezért az
önkormányzatnak, hiszen példaértékű a város hozzáállása
a sporthoz, nem véletlenül
vagyunk a nemzet sportvárosa.
Az eredményes sportolók mellett köszönet jár természetesen

Győzött az SVSE
PÁDER VILMOS

Idegenben, Kaposváron játszotta az SVSE–GYSEV NB II-es
labdarúgócsapata a tavaszi szezon második mérkőzését.
Magabiztosan érkezett a soproni együttes Somogy megye
székhelyére. A kaposvári pénzügyi válságból csupán annyit
érzékelt a Vasút, hogy a hazaiak
figyelemfelkeltő tiltakozásként
a kezdésre 10 perccel később
érkeztek. A kaposvári szurkolók buzdítása hamar befejeződött, Zamostny 6. percben lőtt
gólja lenémította a csapat mellett kitartókat. A gólt követően
egy-egy fellángolása még volt a
Kaposvárnak, de az SVSE sorra
vezette a jobbnál jobb támadásokat, ám a góllövéssel nem volt
szerencséjük. A második játékrészben még nagyobb fokozatra
kapcsoltak Zamostnyék, és nyomás alatt tartották a hazaiak

kapuját. Kapacina szabadrúgásból kiváló labdát adott Kovács
Ádámnak, aki betört a hazaiak
16-osára, ám egy cselt követően
buktatták. A megítélt büntetőt
Zamostny magabiztosan értékesítette, így alakult ki a 0–2-es
végeredmény. A mérkőzés összképe alapján teljesen megérdemelt győzelmet aratott a Sopron.
A szakmai értékelés is pozitív: – Jobban játszottunk, egységesebbek voltunk a hazaiaknál.
Ha jobban koncentrálunk, több
gólt szereztünk volna – mondta
Supka Attila, az SVSE–GYSEV
szakmai igazgatója.
A hétvégi hazai forduló,
amely a tévéközvetítés miatt
pénteken 15.30-kor kezdődik,
nagy csatát ígér. A Békéscsaba
a feljutásra törekvő, masszív, jó
csapat, ám a soproniak a hétvégihez hasonló, eredményes,
agresszív játékukkal törleszthetnek a tavalyi vereségért.

Érmes karatehétvége
A Soproni Rendészeti Sportegyesület Önvédelmi Szakosztályának shotokan
karatésai Szombathelyen jártak a XV.
Sakura Kupa regionális karateversenyen.
Négy országból érkeztek sportolók a karateversenyre, amelyen a szombati napon az olimpiára is pályázó WKF szabályrendszerben, vasárnap pedig
a tra dicionális Ippon shobu
sza bályrendszerben folytak
a küzdelmek. A hétvégén Ippon
Shobu bírói képzés is volt,
amelynek gyakorlati vizsgája a vasárnapi verseny volt. Itt
Gáncs Krisztián sikeres „D” kategóriás bírói vizsgát tett.
A soproni versenyzők két nap
alatt 29 érmet szereztek. A gyermekek mellett két felnőtt versenyző is sikeresen szerepelt
a 36 évesnél idősebbek kategóriájában. Szombati eredmények
(WKF kupa): 1. Róth Máté, Eőry

9

Viktória, Sobieski Ádám, Simon
Evelin, Szerelem Nikolett, Szabó
Zoltán (felnőtt), Eőry–Szerelem–
Tóth csapat, Róth–Pöpperl–
Gáncs csapat, 2. Szerelem Nikolett, Szabó Dorina, Tóth Luca,
Király Zsanett (felnőtt), Bartokos
Lili, Zsebők–Gáncs–Szabó csapat, 3. Gáncs Dávid, Zsebők Cin-

tia, Tóth Luca, Pöpperl Pascal,
Pintér József, 4. Gáncs Adrienn,
Sarang Benjamin, Tóth Anna.
Vasárnapi eredmények (Ippon
Shobu): 1. Gáncs Adrienn, Gáncs
Dávid, 2. Zsebők Cintia, Sarang
Rebeka, 3. Gáncs Adrienn, Gáncs
Dávid, Zsebők Cintia, 3. Sarang
Benjamin, 4. Sarang Rebeka.

Tavaly is kiemelkedő évet zártak városunk sportolói, a sportgálán 166-an
vehettek át emlékplakettet, illetve serleget FOTÓ: NÉMETH PÉTER
a kiváló edzőknek, az egyesületi
vezetőknek és a gyermekek szüleinek is, hiszen odaadó munkájuk nélkül nem születhetnének
meg ezek a szép eredmények.

A sportfelügyelő megköszönte a Pro Kultúra segítségét is,
hiszen a helyszínt, a Liszt-központot és a gála színvonalas
műsorát is részben ők biztosí-

tották. A kiváló hangulatról Feke
Pál színművész, a zeneiskola
növendékei, a Vasvilla zenekara és a Sopron Táncegyüttes
gondoskodott.

Összeállította stábját a kapitány
Összeállt Stefan Svitek szövetségi kapitány
stábja a júniusi, magyar–román közös rendezésű női kosárlabda Európa-bajnokságra, melynek döntője előtt All Star-gálát rendeznek Budapesten. A válogatottnál a két
segédedző a zalaegerszegi Gáll Tamás és
a pécsi Imreh Ajtony, a csapatvezető Béres
Tímea, az Eb arca a szintén sokszoros válogatott Iványi Dalma, a szervezőbizottság elnöke pedig Bodrogváry Iván lesz. A klubok

közti összefogást jelzi, hogy az erőnléti edzőt
Sopron, a gyúrót Győr, a technikai vezetőt
pedig a DVTK adja. A magyar–román közös
rendezésű Eb június 11-én kezdődik Sopronban, Szombathelyen, Aradon és Temesváron. A középdöntőbe jutáshoz a nemzeti
együttesnek az ötös csoportból az első háromban kell végeznie, az ellenfelek a litvánok, a szlovákok, a svédek és a címvédő spanyolok lesznek a D csoportban. Forrás: mti
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PROGRAM

2015

Június 19.,

20.30

Ünnepi megnyitó – Nemzeti Filharmonikus Zenekar

Június 20.,

20.30

Ramón Vargas sztártenor gálakoncertje

Június 26.,

20.30

A bajadér (operett) – Budapesti Operettszínház

Június 27.,

20.30

A bajadér (operett) – Budapesti Operettszínház

Július 10.,

20.30

Parasztbecsület (opera) – Bajazzók (opera) – Kassai Állami Opera

Július 11.,

20.30

Parasztbecsület (opera) – Bajazzók (opera) – Kassai Állami Opera

Július 17.,

20.30

„Benkó 75” / A Benkó Dixiland Band jubileumi gálakoncertje

Július 18.,

20.30

Temperamento – Szentpéteri Csilla & Band koncertshowja
Vendég: Vásáry André

Július 24.,

20.30

Én és a kisöcsém (operett) – Budapesti Operettszínház

Július 25.,

20.30

Én és a kisöcsém (operett) – Budapesti Operettszínház

Július 31.,

20.30

Szenvedélyem Velence – Experidance Production

Augusztus 1.,

20.30

Szenvedélyem Velence – Experidance Production

Augusztus 7.,

20.30

Csárdáskirálynő (operett) – Soproni Petőfi Színház

Augusztus 8.,

20.30

Csárdáskirálynő (operett) – Soproni Petőfi Színház

Augusztus 14.,

20.30

Hair (musical) / Orlai Produkció

Augusztus 15.,

20.30

Hair (musical) / Orlai Produkció

Augusztus 19.,

20.30

Végtelen Európa (táncmű) / Sopron Balett

Augusztus 21.,

20.30

Demjén Ferenc élő koncert

Szeptember 12., 19.00

Boban & Marko Marković Orchestra

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!
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