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Idén csúcsot döntöttek a nyugdíjasok, 450-en regisztráltak

M EG K ÉR D E Z T Ü K A S O P RO N I A K AT

elmegy április
Szorgalmas egyetemisták Ön
hatodikán szavazni?

Zsúfolásig megtelt a terem a nyugdíjasegyetem legutóbbi előadásán is. Borbély Károly
főiskolai docens a művészet gyógyító erejéről beszélt a résztvevőknek FOTÓ: NÉMETH PÉTER
Huszár Judit

Egyre népszerűbb Sopronban a nyugdíjasegyetem. Idén minden korábbinál többen, 450-en
regisztráltak az előadásokra. Jövő héten lesz
a hetedik szemeszter utolsó órája, de már a
folytatást tervezik az egyetem munkatársai.
Már délután kettőkor gyülekeznek az idősek a GYIK környékén, fél háromra pedig valósá-

gos tömeg alakul ki. Mindenki
a nyugdíjasegyetemre jött.
Az előadások 15 órakor kezdőd-

KÖZLEMÉNY
Magyarország Köztársasági Elnöke az országgyűlési képviselők választását 2014. április 6-ra (vasárnap) tűzte ki.
A szavazás 06.00 órától 19.00 óráig tart.
Szavazni csak személyesen, a választópolgár lakóhelyén
vagy átjelentkezéssel a tartózkodási helyén lehet.

nek, de a résztvevők szeretnek
időben odaérni, hogy legyen jó
helyük és tudjanak beszélgetni.
Horváth Zoltánné például
mindig a húgával jön, de gyakran találkoznak ismerősökkel.
– Szellemileg frissek vagyunk,
szeretjük meghallgatni az előadásokat, ezért minden szemeszterben itt vagyunk –
meséli a Soproni Témának az
asszony. Ők például mindig

megoldják a kvízfeladatokat is,
a legutóbb nyertek egy könyvet.
– Az ötlet a győri egyetemtől
jött, az ő jóváhagyásukkal kezdtük el szervezni a programot –
teszi hozzá dr. Merényi Mária,
az NYME főtitkára, a nyug díjasegyetem főszervezője.
– Már az első szemeszterekre is 400-an jelentkeztek,
a népszerűség azóta is töretlen. Az órákat mindig az egyetem oktatói tartják, úgy állítjuk
össze a programot, hogy minden szemeszterben legyen történelmi, művészeti, műszaki
témájú előadás is. Olyan kritikát még nem kaptunk, hogy
valakinek nem tetszett egy előadás, nagyon sokan megoldják a kvízfeladatokat is. A rektor úr mindig elmondja, hogy
a nyugdíjasegyetem résztvevői
az egyetem legszorgalmasabb
tanulói.
Az előadások megszervezésében aktívan közreműködnek az egyetem nyugdíjasai
is, náluk lehet például a helyszínen regisztrálni. A szervezők már készülnek a nyolcadik
szemeszterre. Azt mondják,
hogy amíg igény van a nyugdíjasegyetemre, addig szívesen megrendezik a programot.
Azon túl ugyanis, hogy értékes
információkkal lesznek gazdagabbak a résztvevők, közösséget
is teremt.

A Julianeumnak gyűjtenek
Az épülő soproni Szent Margit-templom javára április 5-én adománygyűjtő koncertet szerveznek Bécsben. A ferences templomban fél 5-kor szentmisével kezdődik a program, majd bemutatják az építkezés képeit, illetve egy bécsi és egy soproni
kórus is fellép. Mint arról a Soproni Témában már többször beszámoltunk, a jelenlegi Szent Margit-templom (egykori Töplervilla) mögötti telken építenek új, háromszintes templomot, ami
a tervek szerint augusztusra készül el.

A szavazóhelyiségben az a választópolgár szavazhat, aki
a kinyomtatott szavazóköri névjegyzékben szerepel.
A választópolgárnak igazolnia kell személyazonosságát,
valamint a lakcímét (érvényes személyazonosító igazolvánnyal, útlevéllel vagy vezetői engedéllyel és lakcímkártyával).

BALFI MEDVEHAGYMA-FESZTIVÁL

Szavazni egy egyéni választókerületi jelöltre és egy országos listára lehet.

11.00-tól Programok az iskolában (Balf, Fő u. 5.)
12.00-tól Medvehagyma-ismertető előadás
13.00-tól Mimóka – Méhes Csaba pantomimműsora
Nemezműhely
Mese, játék, kézműveskedés
16.00-tól Méhek koncert
17.00-tól Black in Rock koncert
Este
Fajkusz banda

Az országgyűlési választáson nemzetiségiként regisztrált választópolgár pártlista helyett nemzetiségi listára
szavaz.
Ha a szavazás napján Ön Magyarországon, de nem a
lakóhelyén tartózkodik, átjelentkezéssel szavazhat. Átjelentkezési kérelmet 2014. április 4-én 16.00 óráig
lehet benyújtani a lakóhely szerinti jegyzőnél vagy a
választások hivatalos honlapján keresztül a
www.valasztas.hu honlapon.
Sopronban átjelentkezéssel szavazni csak a Széchenyi István Gimnáziumban (Sopron, Templom u.
26.) lévő 1. számú szavazókörben lehet.
A Sopron településszintű lakcímmel rendelkező
választópolgárok szintén a Széchenyi István Gimnáziumban (Sopron, Templom u. 26.) lévő 1. számú
szavazókörben szavazhatnak.
Mozgóurnát a választópolgár csak írásban kérhet a helyi választási iroda vezetőjétől vagy a szavazás napján
15 óráig a szavazatszámláló bizottságtól. A mozgóurnaigénylés okát meg kell jelölni!Aki mozgóurnát kért, a
szavazókörben „hagyományos módon” nem szavazhat,
kizárólag mozgóurnával!
Részletes tájékoztatásért a Polgármesteri Hivatalban
működő Választási Irodához (Sopron, Új utca 12., tel:
99/515–152) lehet fordulni.
Helyi Választási Iroda

2014. ÁPRILIS 12.

NÉMETH ISTVÁN
Sajnos nem lesz rá időm, most
nem tudok elmenni. Nem érdekel a politika, ezért sem tartom
lényegesnek, hogy ott legyek.
Az önkormányzati választásokon viszont valószínűleg részt
veszek majd, a helyi dolgok
jobban foglalkoztatnak.
BUCSY GYÖNGYVÉR
Igen, elmegyek szavazni. Szerintem mi, állampolgárok így
tudunk beleszólni a dolgok alakulásába. Nem szeretem, amikor egyesek panaszkodnak, de
szavazni nem mennek el. A családomból mindenki részt szokott venni a választásokon.

FÁBIÁN–KISS ESZTER
Természetesen elmegyek, nagyon fontosnak tartom, hogy
részt vegyenek az emberek
a választásokon. Engem a szüleim erre neveltek, ők is mindig
elmentek szavazni. Arról nem
is beszélve, hogy állampolgári
kötelességeink közé tartozik…
FÓRIZS LAJOS
A felségemmel mi mindig
együtt szoktunk menni szavazni, úgy gondoljuk, hogy ez
egy lényeges dolog. Idén még
nem beszéltünk róla, de április hatodikán biztosan leadjuk
a voksainkat.

RÖVIDEN
Tanúkat keresnek
A Felvidékről Sopronba vagy a város környékére kitelepítettek
után kutat a Berzsenyi Dániel Evangélikus Gimnázium (Líceum).
Az iskola április 12-én tartja emléknapját, ennek apropóján keresik azokat, akiket a Benes-dekrétumok következtében az egykori Csehszlovák Köztársaságból kizártak, Magyarországra telepítettek. Jelentkezni az iskolánál lehet (Sopron, Széchenyi tér 11.),
telefonon a 99/512–430-as számon, vagy e-mailben a liceum@
bdeg.hu címen. Az emléknappal az a Líceum célja, hogy minél
több fiatal kerülhessen közelebbi kapcsolatba a múlt tanúival.

Ne hagyja az utolsó pillanatra!
Bár még majdnem két hónap van hátra, nem érdemes az utolsó pillanatra hagyni az adóbevallás kitöltését és benyújtását –
figyelmeztet a NAV. Az adóhivatal tapasztalatai szerint a határidő közeledtével akár háromszorosára is nőhet az ügyfélszolgálatok forgalma és a telefonos tájékoztatást kérők száma.
Ezért, ha valamennyi igazolás együtt van, érdemes nekikezdeni a bevallásnak. Idén május 20. a személyijövedelemadóbevallás benyújtásának és az adó megfizetésének határideje. További részletek: www.nav.gov.hu

Terülj-terülj asztalkám, medvehagymás ételkóstoló...
... és minden, ami medvehagyma!
A belépés díjtalan.
Az esemény fővédnöke:
dr. Varga Mária, Balf önkormányzati képviselője
www.balfiiskola.ewk.hu

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata
költségelven, felújítással pályázatot hirdet az alábbi soproni

önkormányzati lakás bérbevételére
Szent György u. 12. I. em. 2. szám alatt.
A lakás 2 szobás, 114 m2-es, összkomfortos.
A lakás lakbérének összege 78.922 Ft/hó.
Az óvadék összege: 236.766 Ft.
A lakás felújítása szükséges.
Az anyag- és munkadíj becsült költsége: bruttó 1.999.107 Ft.
A felújításhoz szükséges felújítási költség 60%-át kell igazolni.
A lakás megtekinthető: 2014. április 3-án 10.00-10.30 óráig.
A pályázat benyújtásának határideje: 2014. április 11-én 12.00 óra.
A pályázatok elbírálása 2014. májusában várható.
A pályázat feltételeiről szóló tájékoztató, ill. bővebb információ
www.sopron.hu honlapon vagy a
Polgármesteri Hivatal Városgazdálkodási Osztályán megtekinthető.
Sopron, Fő tér 1. II. em. 32. ajtó. Tel: 99/515-136, ill. 99/515-569
A lakás műszaki állapotával kapcsolatban a
Sopron Holdingnál lehet érdeklődni. Tel.: 514-569
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FELHÍVÁS!

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.)
a 2014. évben, Sopron közigazgatási területén

KÖRNYEZETSZÉPÍTÉSI

VERSENYT
HIRDET A KÖVETKEZŐ KATEGÓRIÁKBAN
1. intézmények
2. lakóközösségek
3. családi házak
A VERSENYBEN VALÓ
RÉSZVÉTEL FELTÉTELE
a nevezés, melyet a következő címre
kell küldeni: Sopron Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatal Városgazdálkodási
Osztály (9400 Sopron, Fő tér 1.).
AZ ÉRTÉKELÉST SZAKÉRTŐ
BIZOTTSÁG VÉGZI JÚNIUS VÉGÉN
tB[ÏQàMFU VEWBS FMǮLFSU PMEBMLFSU ÏTB
csatlakozó közterület gondozottsága
tB[ÏQàMFUWJSÈHPTÓUÈTBÏTB[PL
gondozottsága alapján

4. balkon, erkély, terasz
5. vállalkozások
NEVEZÉSI HATÁRIDŐ
2014. június 10-ig
értékelésre kerül minden kategóriában, aki
írásban nevezett be a nemes versenybe.
GYŐZTESEKET KATEGÓRIÁNKÉNT
HIRDETNEK, JUTALMUL VÁSÁRLÁSI
UTALVÁNYT KAPNAK
I. helyezett: 40 000 Ft,
II. helyezett: 30 000 Ft,
III. helyezett: 25 000 Ft értékben.
A kategóriák győztesei kerámia
emlékplakettet kapnak.
Részvételüket előre is köszönöm!
Dr. Simon István alpolgármester

Szabó Magda:

Előadások:
április 3-6., és 11.

BÓTA LUCA

a 2. soproni Add elő magad!
Tehetségek Fesztiválja
díjazottjának

FOTÓKIÁLLÍTÁSA

2014. április 11. – május 1.
Liszt Ferenc Konferencia és
Kulturális Központ
(Sopron, Liszt F. u. 1.)
Megnyitó:
2014. április 12. péntek 18.00

SOPRONI SÖRFESZTIVÁL
ÁPRILIS 11.
Ünnepeljük együtt a Soproni megújulását!

Helyszín: Sopron, Fő tér
PROGRAM 18.0024.00:
18.00 ÜNNEPÉLYES MEGNYITÓ 18.20 SOPRONI FÚVÓSZENEKAR
19.00 STROKES 20.00 MUZIKFABRIK 21.00 MAGNA CUM LAUDE

•

•

•

Frissen csapolt Soproni sörök, finom sörkorcsolyák.
A rendezvény ingyenes!

Tele optimizmussal

ÁPRILIS 5.
SZOMBAT
10.00–18.00
LISZT-KÖZPONT

Nemzetközi
gyermekkönyvnap
SOPRONI TAVASZI
NAPOK 2014

EGÉSZ NAPOS KALANDOZÁS A
KÖNYVEK, MESÉK, VERSEK VARÁZSLATOS VILÁGÁBAN
DÉLELŐTTI PROGRAMOK 10–12 ÓRÁIG
1000
Kreatív foglalkozás a
„Mindenki tud rajzolni” című könyv szerzőivel
30

10
1030

Cók-mók Bábszínház: Berg Judit: A szél
Játékos irodalmi kalandozás
Dávid Ádám Iró cimborával.
Átszáguld Sopronon a Millennium expressz!
Időutazás egy vonatos kalandregény világába:
vetítés, beszélgetés egy regény megírásának
műhelytitkairól (10 éves kortól)

DÉLUTÁNI PROGRAMOK 14–18 ÓRÁIG
1400-1600 Kreatív foglalkozás a
„Mindenki tud rajzolni” című könyv szerzőivel

1400-1600 Játékos irodalmi kalandozás
Dávid Ádám Iró cimborával.
Versfaragás, közös meseírás és
képeskönyvkészítés kicsiknek

1400-1800 A sakkpalota rejtélyei
Játssz és küzdj!

16.00

AZ ALMA EGYÜTTES KONCERTJE

FOLYAMATOS PROGRAMOK 10–18 ÓRÁIG
∎ MESEKÖNYV-ÁRUSÍTÁS
∎ KÖNYVES BOLHAPIAC
∎ MESÉLŐ KÉPEK: BERNÁTH BARBARA kiállítása
Berg Judit–Polgár Judit:
ALMA című könyvéhez készült illusztrációiból

PARTNERÜNK:

∎ PAPÍRSZÍNHÁZ

Az Alma együttes koncertjére a belépő 2.000 Ft, a többi program ingyenes.

