


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. április 29-én 9.30 órakor
A helyszínen megtekinthető: 2016. április 26-án 9 órakor

Sopron–Brennbergbánya településrészen lévő ingatlanok 
 Hrsz területe művelési ága induló ár
 9153/18 1839 m² beépítetlen terület 2.165.000 Ft + 27% áfa
 9180/32 1048 m² beépítetlen terület 1.584.000 Ft + 27% áfa
 9250/20 1496 m² beépítetlen terület 1.760.000 Ft + 27% áfa
 9267/1 1807 m² beépítetlen terület 2.100.000 Ft + 27% áfa
 9267/2 2322 m² beépítetlen terület 2.730.000 Ft + 27% áfa
 9267/3 1570 m² beépítetlen terület 1.760.000 Ft + 27% áfa
 9267/10  600 m² beépítetlen terület   660.000 Ft + 27% áfa
 9267/19 1327 m² beépítetlen terület 1.480.000 Ft + 27% áfa
 9267/23 1353 m² beépítetlen terület 2.000.000 Ft + 27% áfa
 9267/24 1.031 m² beépítetlen terület 1.512.000 Ft + 27% áfa

A licittárgyalás időpontja: 2016. április 29-én 10 óra
A helyszínen megtekinthető: 2016. április 26-án 14 órától

(találkozó a templomnál)

Sopron, II. Rákóczi F. u. 45. sz. alatti garázshelyiség 
Az ingatlan jellege: társasházi külön lapon felvett garázs

hrsz.: 3147/2/B/8 területe: 17 m²
Induló ár: 1.224.000 Ft  (áfamentes értékesítés)

A licittárgyalás időpontja: 2016. április 29-én 11 óra
A helyszínen megtekinthető: 2016. április 26-án 10 órakor

SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

LICITTÁRGYALÁST HIRDET
a tulajdonában álló ingatlanok értékesítésére:

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.



bank-bgld.at

Készséggel állunk magánszemélyek és  

vállalkozások rendelkezésére a Bank Burgenlandban,  

Eisenstadtban magyar nyelven. 

  Számlanyitás   Hitelezés  
   Megtakarítások  Biztosítások

Nálunk számít a személyes kapcsolattartás!

Keressen minket bizalommal, segítünk pénzügyei 

intézésében.

Filiale Eisenstadt  
Neusiedler Strasse 33

MSc. Sass Gergely 

Tel.: 0043 2682 605 3581 

gergely.sass@bank-bgld.at

Lajkó Zsanett

Tel.: 0043 2682 605 3323

zsanett.lajko@bank-bgld.at



PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata

(9400 Sopron, Fő tér 1.) pályázatot ír ki a tulajdonában álló,
a történelmi belvárosban található 

Sopron, Előkapu (Tűztorony fogadóépület)
117 m2 alapterületű vendéglátó-ipari üzlet

bérbeadás útján történő hasznosítására
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. április 22. 10 óra.

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata a hosszú távú hasznosítás 
érdekében a nyertes pályázóval 10 éves bérleti szerződést köt.

Az ingatlan megtekintésére a pályázat kiírói a pályázatok
benyújtása előtt lehetőséget biztosítanak.

A pályázat követelményei, értékelési szempontjai, valamint a 
pályázattal kapcsolatos további tudnivalók elérhetők a

www.sopron.hu önkormányzat alportálján a pályázatok között. 
Információ kérhető a Polgármesteri Hivatal Városgazdálkodási irodáján 

Bschaden Lajos ügyintézőtől (tel.: 99/515–135).





1. intézmények
2. lakóközösségek
3. családi házak

4. balkon, erkély, terasz
5. vállalkozások

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) 
a 2016. évben, Sopron közigazgatási területén

VERSENYT
HIRDET A KÖVETKEZŐ KATEGÓRIÁKBAN

KÖRNYEZETSZÉPÍTÉSI
FELHÍVÁS! 

Részvételüket előre is köszönöm!
Dr. Simon István alpolgármester

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.).

NEVEZÉSI HATÁRIDŐ
2016. június 8. 
Értékelésre kerül minden kategóriában az, 
aki írásban nevezett be e nemes versenybe.

AZ ÉRTÉKELÉST SZAKÉRTŐ 
BIZOTTSÁG VÉGZI JÚNIUS VÉGÉN

csatlakozó közterület gondozottsága

gondozottsága alapján

GYŐZTESEKET KATEGÓRIÁNKÉNT 
HIRDETNEK, JUTALMUL VÁSÁRLÁSI 
UTALVÁNYT KAPNAK
I. helyezett: 50 000 Ft, 
II. helyezett: 40 000 Ft, 
III. helyezett: 30 000 Ft értékben.





A BELÉPÉS DÍJTALAN!

Honti Kata

Poór Brigitta

Rádonyi Kristóf

Szepesi Csenge

Euroliga győztes,
többszörös Magyar Bajnok és
Magyar Kupa győztes kosárlabdázó

világbajnoki bronzérmes 
tereptriatlonos

a DIGI sport kommentátora

Moderátor:

világbajnok karatézó

2016. április 28. 19:00
Liszt központ

SOPRONIKON
Soproni sikertörténetek

ÁPRILIS 30., SZOMBAT 19.00
SZENT IMRE TEMPLOM (JEREVÁN LTP., RÉVAI U. 1.)

a Jereván lakótelep Településrészi Önkormányzata támogatásával

TESTVÉRVÁROSI
HANGVERSENY

AZ
ORCHESTERVEREIN KEMPTEN
ÉS A SOPRONI LISZT FERENC

SZIMFONIKUS ZENEKAR
KÖZÖS KONCERTJE

Köszöntőt mond:
Tóth Éva képviselő, a Jereván lakótelep részönkormányzat elnöke

Műsor: 
Carl Reinecke: Hárfaverseny, op. 182

Robert Schumann: Rajnai Szimfónia, op. 97
Szólista: Tatjana Mercedes von Sybel (hárfa)

Vezényel: Mary Ellen Kitchens

Belépőjegyek 1.000 Ft-os áron kaphatók a
Pro Kultúra Jegyirodában

vagy a koncert előtt a helyszínen.



Az ultratermészetes szemöldökért

Artistry száltechnika 

Az Artistry száltech-
nikát azoknak talál-
ták ki, akik igazán 
természetes, szinte 
láthatatlan szemöl-
dök-tetoválást sze-
retnének. Ez az 
egyedülálló módszer 
tökéletes megoldást 
nyújt mindenkinek, 
aki eddig idegenke-
dett a tetoválástól.
– Az Artistry száltechnika egy 
különleges szemöldökszálazási 
módszer – tudtuk meg Jankus-
Rácz Nikoletta tetoválótól. – 
Ezzel az eljárással készíthetők 
a legvékonyabb szálak, ame-
lyeket alig lehet megkülönböz-
tetni az eredetitől. 

Azt azonban fontos tudni, 
hogy az Artistry szálazott 
szemöldök élettartama rövi-
debb, mint a hagyományos 
szálazott vagy satíros változaté. 
Mivel az eljárás során kevesebb 
pigmentet juttatnak a bőrbe, a 
hatás ultratermészetes, viszont 
éppen ennek köszönhetően a 
festék hamarabb ki is kopik. 

A tetoválást évente – másfél 
évente ajánlatos felújítani (15 
hónapon belül 40 százalék ked-
vezménnyel frissítenek). 

– Tizenhat éve végzek te to-
válást Long Time Liner géppel 
– folytatja Jankus-Rácz Niko-
letta. – Az Artistry szemöldök-
tanfolyamot másfél éve végez-
tem el a Patkós Alexandra 
Academyn (profi képzésben 
volt részem), és a tapasztala-
taim alapján bátran kijelenthe-
tem: ilyen természetes hatású 
szemöldököt eddig még sem-
milyen festékkel és technikával 
nem tudtam elérni. Volt olyan 
vendégem, akinek a férje észre 
sem vette a tetoválást, azt gon-
dolta, hogy szemöldökfestésen 
volt a kozmetikában. 

Ha valakinek már van teto-

válása, az Artistry száltechnika 
alkalmazása előtt konzultáció 
szükséges.

A Braun Dental & Beautyban 
készítenek:

– hagyományos satír szem-
öldök-tetoválást

– gépi szálazott szemöldök-
tetoválást

– Artistry száltechnikás teto-
válást és a legújabb, púder 
hatású szemöldök-tetoválást is. 

A megfelelő tetoválási mód-
szert személyre szabottan és a 
vendég szemöldökének állapo-
tától függően közösen választ-
ják ki.  (x)

További információ:
Braun Dental & Beauty, 
9400 Sopron, Deák tér 15., 
telefon: +36/99/780–000
Nyitva tartás: H: 8–17 óráig, 
K–P: 8–18 óráig, Sz: 8–15 óráig
Ingyenes parkolási lehetőség



KORAESTI HANGVERSENYBÉRLET
Négy bérleti koncert a 

Liszt Ferenc Konferencia és Kulturális Központban

Jegyiroda:
9400 Sopron, Liszt Ferenc utca 1. Tel.: 99/517517.

Nyitvatartás: hétfő-péntek 9-17, szombaton 9-12 óráig

Kedvezményes előbérletezés 
2016. április 14-től június 10-ig, 3900 Ft-os áron! 

Jegyár az egyes koncertekre: 1800 Ft

Műsoron:

Gershwin: Kék rapszódia
Beethoven: 7. szimfónia

Schubert: Halál és a lányka
Händel: Messiás
szerdánként 18 órakor
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VÁRJUK OLVASÓINK LEVELEIT!
Segítsen nekünk! Ossza meg véleményét szerkesztőségünkkel! 
Van egy jó története? Ismer érdekes embereket? 

Szerkesszük közösen a Soproni Témát! 
szerkesztoseg@sopronitema.hu






