


Május 1-2-3.CSALÁDI

MAJÁLIS
Soproni Megyei Jogú Város Önkormányzata 

és a Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft.
meghívja Önt és kedves Családját a Lovér Kempingbe

A rendezvény alatt a 
SZABÓ VIDÁMPARK, mutatványosok, 
kézműves kirakodóvásár és vendéglátó-
egységek várják az érdeklődőket.

Kérjük, hogy a rendezvényt tömegközlekedési 
eszközökkel (a sűrített 12 es buszjáratot) vegyék 
igénybe, a gépjármű parkolás lehetőség korlátozott.

A szervezők a műsorváltoztatás jogát fenntartják!

MÁJUS 1., CSÜTÖRTÖK

10:00  Városi fúvószenekar
11:00  Ziránó Bábszínház
11:30  Csicseri történet
12:00  Kiss József 
 Örökzöldek gitáron
13:00-15:00
 Arcfestés
14:00  Pendelyes néptánc
14:45  Dirty Dance
15:30  Ízisz Hastánc
16:00  Postás Józsi
16:30  Scarbantia zenekar
18:00  Guten A Band
20:00  Flört
21:00  Varga Miklós
22:00  Flört

MÁJUS 2., PÉNTEK

10:00  Fesztivál 
 Rézfúvós Együttes
10:30  Drazsé zenekar 
11:00  Bartha Tóni 
 Bábszínháza
11:30  Paprika Jancsi
12:00  Járóka Jenő 
 Örökzöldek zongorán
13:00  Jazz Dance  Academy
14:00  Attraktív Táncstudió
14:45  Kelet Gyöngyei
15:30  Csiszár Duó
18:00  Márió a Harmonikás
19:00  Joker zenekar
20:00  Balázs Pali
21:00  Joker zenekar

MÁJUS 3., SZOMBAT

10:00  Radler Dixi
10:30  Dudora zenekar 
11:00  Bartha Tóni 
 Bábszínháza
11:30  Paprika Jancsi visszatér
12:00  Kiss József 
 Örökzöldek gitáron
13:00  Sopp Rock 
 (Lajtos Gergő)
13:30  Kangoo bemutató
14:30  Testvériség néptánc
14:45  Csikó Teodora-
 Takács Zoltán operett
16:00  Kaczor Ferenc
17:00  Big Maus
18:00  Tequila
20:00  Gyurcsik Tibi X-faktor
21:00  Tequila





Sopron, Görbehalom
16. sz. alatti üzlet
Az ingatlan jellege: Társasházi külön lapon felvett üzlet.

Hrsz : 9843/A/2, területe: 108 m2

Induló ár: 4.000.000 Ft (Áfa mentes értékesítés)

A licittárgyalás időpontja: 2014. május 16-án 8.30 óra

A helyszínen megtekinthető: 2014. május 8-án 8.30. órakor

Sopron, Petőfi  tér 2. sz.
alatti pince tároló
Az ingatlan jellege: Társasházi külön lapon felvett pincetároló

Hrsz : 243/A/27, területe: 17 m2

Induló ár: 310.000 Ft (Áfa mentes értékesítés)

A licittárgyalás időpontja: 2014. május 16-án 9.00 óra

A helyszínen megtekinthető: 2014. május 8-án 9.30. órakor

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 (Áfa mentes értékesítés)

A licittárgyalás időpontja: 2014. május 16-án 9.30 órakor

A helyszínen megtekinthető: 2014. május 8-án 10.00 órakor

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: 465.000 Ft (Áfa mentes értékesítés)

A licittárgyalás időpontja: 2014 május 16-án 10.00 órakor

A helyszínen megtekinthető: 2014 május 8-án 10.30 órakor

Sopron, Várkerület 98. sz. alatti 
(Lenk átjáró) pincehelyiség
Az ingatlan jellege: Társasházi külön lapon felvett pince

Hrsz : 76/A/1, területe: 115 m2

Induló ár: 2.000.000 Ft (Áfa mentes értékesítés)

A licittárgyalás időpontja: 2014. május 16-án 10.30 órakor

A helyszínen megtekinthető: 2014. május 8-án 11.00 órakor

Sopron, Balfi  u. 2 sz. alatti 
pincehelyiség
Az ingatlan jellege: Társasházi külön lapon felvett pince

Hrsz : 2102/A/36, területe: 81 m2

Induló ár: 1.048.000 Ft (Áfa mentes értékesítés)

A licittárgyalás időpontja: 2014. május 26-án 11.00 órakor

A helyszínen megtekinthető: 2014. május 8-án 11.30 órakor

Sopron, Lehár F .u. 17-19. sz.
lakóházak mögötti 
beépítetlen terület
Az ingatlan jellege: beépítetlen terület

Hrsz : 2397/3, Területe:1239 m2

Induló ár: 2.160.000 Ft (ÁFA mentes értékesítés)

A licittárgyalás időpontja: 2014 május 16-án 12.00 óra

A helyszínen megtekinthető: 2014. május 8-án 13.30. órakor

Sopron, Ravazd utca 61 sz. 
lakóház melletti ingatlanok
Az ingatlanok jellege: beépíthető területek.

Helyrajzi száma területe megnevezése  induló ár

5318/3 4333 m2 lakóház és udvar 20.800.000 Ft
   (ÁFA mentes)

5318/4 4883 m2 ipartelep 23.500.000 Ft
 (27 % ÁFÁ-t tartalmaz)

A licittárgyalás időpontja: 2014. május 16-án 12.30 óra

A helyszínen megtekinthetők: 2014. május 8-án 14.00 óra

SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

ÉRTÉKESÍTÉSRE
meghirdeti a tulajdonában álló alábbi ingatlanokat:

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 olvashatók.



PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata

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

ingatlanok bérbeadás útján történő hasznosítására
A pályázattal hasznosítani kívánt ingatlanok:

 Sopron, Új. u. 28. fszt. 4. számú, 60 m² alapterületű 
(volt lakás) ingatlan–üzleti célra

 Sopron, Fegyvertár u. 2. fszt. 1. számú, 55 m² 
alapterületű (volt lakás) ingatlan–üzleti célra

 Sopron, Templom u. 7. fszt. 1. számú, 50 m² 
alapterületű (volt lakás) ingatlan–üzleti célra

 Sopron, Szt. György utca 12–14. sz. alatt található, 
318 m² alapterületű üzlethelyiség
(volt Rondella étterem) 

A pályázatok benyújtásának határideje: 2014. május 15.
Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata a hosszú távú 
hasznosítás érdekében a nyertes pályázóval a belvárosi 
helyiségeknél 10 éves, bérleti szerződést köt.
Az ingatlanok 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).
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KORA ESTI 
HANGVERSENY

„ÉSZAKI ÁRAMLAT”

Műsoron: 
Műsoron Grieg és Carl Philipp Emanuel Bach művei

Közreműködik a 
Soproni Liszt Ferenc Szimfonikus Zenekar

Vezényel: Bókai Zoltán

Jegyár: 1800 Ft
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Sport

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala pályázatot hirdet

ADÓELLENŐRI ÜGYINTÉZŐ
és

ADÓIGAZGATÁSI ÜGYINTÉZŐ
határozott idejű köztisztviselői állásokra.

Pályázati feltételek:
közgazdasági érettségi és mérlegképes könyvelői szakképesítés, vagy egyetemi, főiskolai szintű 
közgazdasági felsőoktatásban szerzett szakképzettség,
számítógépes felhasználói ismeretek (Word, Excel, Internet használat),
büntetlen előélet,
magyar állampolgárság,
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalása,
közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tv. (Kttv.) 85. §-a alapján ne álljon fenn 
összeférhetetlenség,

Előnyt jelent:
adószakértői, adótanácsadói szakképesítés,
szakmai gyakorlat,
közigazgatási alapvizsga.

Munkakör fő tartalma:
Adóellenőr feladata az adóellenőrzések lefolytatása helyi adók tekintetében.
Adóigazgatási ügyintéző feladata elsőfokú adóhatósági ügyintézés a gépjárműadó és a magánszemélyek 
kommunális adója területén, valamint a talajterhelési díjjal kapcsolatos feladatok ellátása.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
önéletrajzot a 45/2012.(III.20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerint,
az iskolai végzettséget igazoló okiratok másolatát, 
előzetes nyilatkozatot arról, hogy a Kttv. 85. §-ában meghatározott összeférhetetlenségi ok a pályázat 
benyújtásakor fennáll-e,
3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.

Illetmény és juttatások: A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a hivatal 
Közszolgálati Szabályzata szerint.

A kinevezés határozott időre szól. A próbaidő: 6 hónap.

További információ kérhető Gintnerné Orbán Mária adóügyi osztályvezető-helyettestől a 99/515-114-es 
telefonszámon.

A jelentkezéseket 2014. május 15-ig az alábbi címre kérjük benyújtani:
Dr. Dobos József jegyző

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
9400 Sopron, Fő tér 1.

A borítékra kérjük ráírni „adóellenőri ügyintéző” vagy/és „adóigazgatási ügyintéző”

A pályázat elbírálásának rendje: A pályázatok 2014. május 23-ig kerülnek elbírálásra. A pályázók a 
pályázat eredményéről az elbírálást követően 8 napon belül értesítést kapnak. A pályázat benyújtásának tényét 
és annak tartalmát az adatvédelmi előírásoknak megfelelően kezeljük.

Az állás betölthető az elbírálást követően azonnal.

Sopron Megyei Jogú Város

PÁLYÁZAT

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala pályázatot hirdet

ÖNKORMÁNYZATI ÜGYINTÉZŐ
határozott idejű köztisztviselői állásra.

Pályázati feltételek:
középiskolai végzettség és közgazdasági szakképesítés; közgazdasági szakközépiskolai 
általános ügyintéző titkár szakképesítés; középiskolai végzettség és az OKJ szerint:
valamely középfokú (ügyintézői szintű) pénzügyi-számviteli,
általános gazdasági és statisztikai ügyintéző, vállalkozói ügyintéző,
igazgatási ügyintéző-ügykezelő, irodavezető, jogi asszisztens, idegen nyelvi titkár,
perfekt gépírás,
számítógépes felhasználói ismeretek (Word, Excel, Internet használat),
büntetlen előélet,
magyar állampolgárság,
közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tv. (Kttv.) 85. §-a alapján
ne álljon fenn összeférhetetlenség,

Előnyt jelent:
közigazgatási (jegyzőkönyv készítési) gyakorlat.

Munkakör fő tartalma:
Közreműködés a közgyűlések előkészítésében és lebonyolításában, valamint a jegyzőkönyvek és 
jegyzőkönyvi kivonatok elkészítésével kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátása.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
önéletrajzot a 45/2012.(III.20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerint,
az iskolai végzettséget igazoló okiratok másolatát, 
előzetes nyilatkozatot arról, hogy a Kttv. 85. §-ában meghatározott összeférhetetlenségi
ok a pályázat benyújtásakor fennáll-e,
3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.

Illetmény és juttatások: A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény,
valamint a hivatal Közszolgálati Szabályzata szerint.

A kinevezés határozott időre szól. A próbaidő: 6 hónap.

További információ kérhető Szekendyné Unger Éva önkormányzati csoportvezetőtől a 99/515-115-ös 
telefonszámon.

A jelentkezéseket 2014. május 15-ig az alábbi címre kérjük benyújtani:
Dr. Dobos József jegyző

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
9400 Sopron, Fő tér 1.

A borítékra kérjük ráírni „önkormányzati ügyintéző”

A pályázat elbírálásának rendje: A pályázatok 2014. május 23-ig kerülnek elbírálásra. A 
pályázók a pályázat eredményéről az elbírálást követően 8 napon belül értesítést kapnak. A pályázat 
benyújtásának tényét és annak tartalmát az adatvédelmi előírásoknak megfelelően kezeljük.

Az állás betölthető az elbírálást követően azonnal.

Sopron Megyei Jogú Város

PÁLYÁZAT

Takács-Kenessey Tamara

Második alkalommal rendezte meg idén a 
Nyeregbe! akciót a Bringázz Sopron Egyesü-
let és az Age of Hope Gyermekvédelmi Ala-
pítvány. A kezdeményezésnek az a lényege, 
hogy a lakosok felajánlhatták a régi kerék-
párjaikat, amelyeket a bringások felújítot-
tak és rászoruló gyerekeknek ajándékoztak. 

Először 2012-ben szerveztek 
hasonló kerékpár-adományozást 
Sopronban. Idén országos mére-
tűre bővült a program, több civil 
szervezet is csatlakozott hozzá-
juk. Budapesten, Szegeden és 
Pécsett is gyűltek a kerékpárok. 
– Az akció egyik célja a közösségi 
tudat előtérbe helyezése, a felis-
merés, hogy mekkora lehetőség 
rejlik egy hasonló összefogásban 
– mondja Horváth-Wilfing Attila, 
az egyik szervező. – Tavalyhoz 

képest sokkal több ember-
hez jutott el a kezdeményezés. 
Összesen 40 kerékpárt ajánlot-
tak fel a soproniak, volt például 
olyan család, aki az összes bicik-
lijét nekünk ajándékozta. 

Eddig több mint 20 biciklit újí-
tottak fel és raktak össze a fiúk, 
nagy részüket a héten adják 
át. – Lesznek biciklik, amelye-
ket később tudunk csak átadni, 
mert szerencsére sokat kaptunk. 
A mennyiség miatt még nem 

volt időnk mindet megszerelni 
– meséli Attila.

Az akció tehát még nem 
zárult le, az Age of Hope Alapít-
vány számlaszámán alkatrészek 
vásárlására gyűjtenek a követ-
kező hetekben is. 

Idén több tucatnyi kerékpárt ajánlottak fel

Biciklit ajándékba

9. CRITICAL MASS
Körülbelül kilencszázan, gye-
rekek, családok és idősebbek 
vettek részt a soproni Critical 
Mass rendezvényén. A bringá-
sok a Deák térről indultak, a Fő 
téren mindenki (a hagyomá-
nyoknak megfelelően) felemel-
te a biciklijét, majd a szabadidős 
program a Lövér kempingben 
folytatódott. Már most a folyta-
táson gondolkodnak a Bringázz 
Sopron Egyesület tagjai – a ter-
vek szerint ősszel rendezik meg 
a 10. Critical Masst Sopronban. 

A hagyományoknak megfelelően a Deák térről a Fő térre tekertek a biciklisek Critical 
Mass rendezvényen FOTÓ: NÉMETH PÉTER 

Különleges sportélményben 
lehetett részük azoknak, 
akik a múlt hétvégén kiláto-
gattak az MKB-arénába: szom-
baton rendezték városunkban 
a kerekesszékes kosárlabda-
bajnokság aktuális fordulóját. 
A szép számú közönség lelkesen 
buzdította a speciális kerekes-
székben kosárlabdázó játékoso-
kat, sőt, akinek kedve volt, ki is 
próbálhatta a sportágat.

A soproni közönség most 
tapasztalhatta meg először, 
milyen az, amikor nem a cipők 
sajátos hangja, hanem a ke re-
kes szé kek ütközése adja meg 
az alapzajt egy hivatalos ko sár-
meccsen. A ke re kes szé kes ko sár-
labda sok mindenben hasonlít 
az eredeti sportágra: itt is négy 
negyed van, a csapatnak pedig 
ugyanúgy mindössze 24 másod-
perc támadóidő áll rendelkezé-
sére. Természetesen vannak 
speciális szabályok: a játékos 
ölben viheti a labdát, de miután 
kétszer hajtotta a ke re kes szék 
kerekét, le kell ütnie a játékszert 
vagy muszáj passzolnia. 

A megnyitón a közönség 
hatalmas tapssal fogadta a há -
rom résztvevő csapat, a buda-
pesti Törekvés SE, a DVTK 
Diósgyőr és a Soproni Tigrisek 
SE kerekesszékes kosárlabdá-
zóit. Dr. Simon István alpolgár-
mester köszöntőjében hang-
súlyozta: történelmi pillana-
tot élhetünk át, hiszen ez az 
első alkalom, hogy Sopronban 
hivatalos kerekesszékes kosár-
labda-mérkőzést rendeznek. 
Az al  polgármester megköszönte 
a szervezőknek, hogy Sopronba 
hozták a sporteseményt, a játé-

kosoknak pedig, hogy ellátogat-
tak városunkba.

A játéknapon három mérkő-
zést rendeztek, az eredmények 
a papírforma szerint alakultak: 
a több évtizedes hagyományok-
kal rendelkező Budapesti Törek-
vés SE mindkét meccsét meg-
nyerte, a Soproni Tigrisek–DVTK 
mérkőzésen pedig vendéggyő-
zelem született.

– Sopronban még csak 8 hó -
nap  ja létezik kerekes szé kes ko  -

sár labda. Ehhez képest szépen 
helytállt a csapat, jó érzés volt 
látni, hogy a nézők a Tigrisek 
összes pontját nagy tapssal jutal-
mazták – mondta Nagy Tamás 
szervező, a Soproni Tigrisek SE 
elnöke. – A lényeg az volt, hogy 
a soproni közönség is ízelítőt kap-
jon ebből a speciális, de nagyon 
látványos sportágból. Ezért is 
adtuk lehetőséget arra, hogy 
a szü  netben a közönség is kipró-
bálja a kerekesszékes kosárlabdát.

A NEMZETI KEREKESSZÉKES KOSÁRLABDA-BAJNOKSÁG 
3. FORDULÓJÁNAK EREDMÉNYEI: 

Soproni Tigrisek – Törekvés SE: 18–73
Törekvés SE – DVTK Diósgyőr: 60–22
Soproni Tigrisek – DVTK Diósgyőr: 26–51

Tigrisek hazai pályán

A bajnoki forduló hivatalos megnyitóján a Profimaster 
Kft. ügyvezetője a cég által felajánlott (450 ezer forint + 
áfa értékű) sportkerekesszéket adta át Soproni Tigrisek 
SE-nek FOTÓ: LECZOVICS ZSOLT
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Az SC Sopron versenyző csapatainak hétvégi, bajnoki eredményei:

U21 HALADÁS VSE – SC SOPRON 0:5
U19 SC SOPRON – PÁPAI ELC U21 2:1
U17 HALADÁS VSE – SC SOPRON 1:2
U16 SC SOPRON – PÁPAI ELC U17 1:2
U15 SC SOPRON – PAKSI FC 5:0
U14 SC SOPRON – PAKSI FC 2:4
MU16 SC SOPRON U15 – BELEDI SE 1:5
MU14 SC SOPRON – JÁNOSSOMORJA 3:2

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala pályázatot hirdet

INTÉZMÉNYI SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐ
határozatlan idejű köztisztviselői állásra.

Pályázati feltételek:
közgazdasági érettségi és mérlegképes könyvelői szakképesítés, vagy egyetemi, főiskolai szintű 
közgazdasági felsőoktatásban szerzett szakképzettség és mérlegképes könyvelői szakképesítés,
számítógépes felhasználói ismeretek (Word, Excel, Internet használat),
büntetlen előélet,
magyar állampolgárság,
közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tv. (Kttv.) 85. §-a alapján
ne álljon fenn összeférhetetlenség,

Előnyt jelent:
szakmai gyakorlat,
közigazgatási alapvizsga.

Munkakör fő tartalma:
Az Önkormányzat által kötelezően ellátandó intézményi feladatokkal
kapcsolatos bevételek és kiadások érvényesítése, főkönyvi könyvelése, ÁFA bevallások 
elkészítése, havi, negyedéves, éves zárások és beszámolók elkészítése.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
önéletrajzot a 45/2012.(III.20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerint,
az iskolai végzettséget igazoló okiratok másolatát, 
előzetes nyilatkozatot arról, hogy a Kttv. 85. §-ában meghatározott összeférhetetlenségi
ok a pályázat benyújtásakor fennáll-e,
3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.

Illetmény és juttatások: A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi 
CXCIX. törvény, valamint a hivatal Közszolgálati Szabályzata szerint.

A kinevezés határozott időre szól. A próbaidő: 6 hónap.

További információ kérhető Király Attiláné Közgazdasági Osztály 
vezetőjétől a 99/515-139-as telefonszámon.

A jelentkezéseket 2014. május 15-ig az alábbi címre kérjük benyújtani:
Dr. Dobos József jegyző

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
9400 Sopron, Fő tér 1.

A borítékra kérjük ráírni „intézményi számviteli ügyintéző”

A pályázat elbírálásának rendje: A pályázatok 2014. május 23-ig kerülnek elbírálásra. A 
pályázók a pályázat eredményéről az elbírálást követően 8 napon belül értesítést kapnak. A pályázat 
benyújtásának tényét és annak tartalmát az adatvédelmi előírásoknak megfelelően kezeljük.

Az állás betölthető az elbírálást követően azonnal.

Sopron Megyei Jogú Város

PÁLYÁZAT

Megszerezte a baj-
noki bronzérmet az 
Uniqa Euroleasing 
Sopron női kosár-
labdacsapata. Igor 
Polenek együttese 
Diósgyőrben és Sop-
ronban is győzni 
tudott, így 2–0-ra 
nyerte a bronzcsatát.

A bajnoki bronzéremért folyta-
tott párharc előtt nehéz helyzet-
ben volt az Uniqa Euroleasing 
Sopron női csapata: a játékosok 
is rendkívül csalódottak voltak, 
miután nem sikerült a bajnoki 
döntőbe jutni az együttesnek. 
Emellett az ellenfél, a DVTK 
pályaelőnyben volt, hiszen 
a borsodi csapat nyerte a baj-
nokság középszakaszát.

Mindezek ellenére Fegy ver-
ne ky ék magabiztosan hozták 
a bronzcsata első, diósgyőri 
összecsapását, majd az előny 
birtokában nem hibáztak hazai 
pályán sem, így két nyert mecs-
csel megszerezték a harmadik 
helyet a bajnokságban.

– Az elődöntő elvesztése után 
mindössze két napunk maradt, 
hogy kiheverjük a sokkot, össze-
szedjük magunkat, és megfelelő 
koncentrációval vágjunk neki 
a bronzcsatának – mondta a csa-
patkapitány, Fegyverneky Zsó-
fia. – A Diósgyőr ráadásul erős 
csapat, nem véletlenül végez-

tek az első helyen a középsza-
kaszban. A csapat erejét, tartá-
sát mutatja, hogy végül Mis-
kolcon és Sopronban is nyerni 
tudtunk, és behúztuk a bronz-
érmet. Fontos volt, hogy sport-
emberként ebből a helyzetből is 
kihozzuk a maximumot, ami-
nek nagyon örülök – tette hozzá 
a bajnoki bronzérem birtokában 
Fegyverneky Zsófia.

Uniqa: Az elődöntő elvesztése után gyorsan talpra kellett állni

Bajnoki bronzérem

Szalai Viktor

Újabb gólokban gazdag mér-
kőzést játszott a Soproni VSE–
GYSEV labdarúgócsapata. Gaálék 
hiába lőttek ezúttal is három 
gólt, a Cegléden szerzett talá-
latok is csak egy pontot értek. 
Szombaton a ligautolsó Tatabá-
nya érkezik Sopronba, ha van 
kötelező meccs, akkor ez min-
denképpen az kell, hogy legyen 
Supka Attila együttesének.

A fordulatok, az izgalmak 
és a hat gól ellenére nagyon 
gyenge színvonalú találkozót 
vívott egymással a két vas-
utas gárda. Érezhető volt, hogy 
mindkét csapat az életéért küzd, 
és bár az SVSE kétszer is vezetett, 
ám a 87. percben szerzett Bara-
nyai gól mégis csak a döntetlent 

jelentette (3:3). A két együttes 
között megmaradt a négy pont 
különbség, a ceglédiek pedig 
lehet, hogy sokkal többet veszí-
tettek, mint két pontot. Deme 
a Nyíregyháza és a ZTE után 
ismét értékesített egy bünte-
tőt, a házi gólkirály, Gaál meg-
szerezte első tavaszi gólját, és 
Baranyai fejesére is régóta vár-
tak már a Vasútnál. 

Supka Attila együttese tehát 
folytatja a harcot a bennmara-
dásért, melynek következő állo-
mása szombaton a Tatabánya 
ellen lesz a városi stadionban. 
Szintén egy, a másodosztályú 
tagságát megőrizni kívánó csa-
pat lesz az ellenfél. A győzelem 
annak tükrében is elvárható 
a soproniaktól, hogy ellenfelük 
mindössze két döntetlenre volt 

képes tizenkét idegenbeli fellé-
pésén. Ősszel a tatabányai győ-
zelemmel indult meg a Vasút, 
talán egy hasonló siker ismét 
lökést adna a csapatnak a baj-
noki hajrára. Az első tavaszi, 
hazai győzelem mindenképpen 
nagy lépés lenne a bennmaradá-
sért vívott harcban. 

– Bízom a játékosaimban, 
mert az utóbbi időszakban azt 
mutatják hozzáállásban, játék-
ban is, hogy igenis van realitása 
a bennmaradásnak – fogalma-
zott Supka Attila. A klubvezetés 
pedig mindent megtesz azért, 
hogy az együttes elérje a céljait, 
ezért a hétvégi találkozó meg-
tekintése mindenki számára 
ingyenes lesz. Bíznak abban, 
hogy minél többen biztatják 
majd a soproni csapatot.

Szalai Viktor

A Csontos Zoltán irányította SC 
Sopron U15-ös korosztálya az 
elmúlt hetekben itthon és külföl-
dön is szép eredményeket ért el. 

Az ősszel megszerzett 14 pon-
tot tavasszal nyolc forduló alatt 
begyűjtötte a csapat, és stabil 
középcsapatnak számít a ki -
emelt első osztályú bajnokság 
nyugati csoportjában. Április-
ban rendkívül eredményes soro-
zatot produkáltak a fiúk. Az ETO 
elleni vereség papírforma-ered-
mény, azonban a Videoton (7:1), 
a Pécs (5:3) és a Paks (5:0) elleni 
nagy különbségű győzelmek 
már-már a csoda kategóriájába 
tartoznak. Csontos Zoltánnál 
úgy tűnik, jó kezekben van a fi -
atal társaság. Az egykori élvo-
nalbeli labdarúgó a különb-
ségeken talán, ám a sikereken 
egyáltalán nem lepődött meg. 
– A csapat egyik húzóembere, 
Varga Kevin eligazolása után 
talán ráéreztek arra a többiek is, 
hogy sokkal többet kell tenniük 
egyénenként és csapatként is 
a győzelemért – mondta az edző. 

– Céltudatosabban és csapatként 
jobban funkcionálva játszunk, 
támadásban és védekezésben 
is. Ennek eredménye lehet az is, 
hogy ha netán vezetést szerez az 
ellenfél, nem roppanunk össze. 
Az eredmények pedig nemcsak 
a hazai bajnokságban, hanem 
a ha  táron túl is elkísérik a fiúkat. 
A húsvéthétfői, Ausztriában ren-
dezett Cordial Cup, nemzetközi 
mérkőzéseken is bizonyított 
a korosztály. A döntőig rende-
zett öt találkozón gólt sem kap-
tak, maximális pontszámmal, 
7–0-s gólkülönbséggel kerültek 
a fináléba, ahol a Sturm Graz 
egy góllal bizonyult jobbnak és 
nyerte meg a rangos viadal kva-
lifikációs tornáját. 

Céltudatosabb 
az U15-ös csapat

Az SC Sopron lánycsapatot in-
dít a következő bajnoki sze-
zontól, ezért a klub toborzót 
szervez a 2000–2006. között 
született lányok részére. Má-
jus 1-jén 11 órától a sportmajá-
lison minden olyan 8–14 év kö-
zötti lányt várnak a városi sta-
dionba, aki szeretne focizni.

A klub történetének legjobb bajnoki eredmé-
nyeként a középszakasz 3. helyezését érheti el 
a Sopron KC együttese: amennyiben szomba-
ton hazai pályán megfelelő pontaránnyal győz 
a Kecskemét ellen, a csapatot csak a Szolnok és 
a Paks előzi majd meg a rájátszás előtt. A csa-
patkapitány szerint ehhez szükségük lesz a sop-
roni közönség támogatására is.
Szombaton este 6 órától rendezik a bajnoki kö-
zépszakasz utolsó játéknapját a férfi NB I. A cso-
portos kosárlabda-bajnokságban. Az SKC hazai 
pályán fogadja a Kecskemét gárdáját, a tét pedig 
óriási lesz: amennyiben a csapat legyőzi Stojan 
Ivkovic együttesét, a harmadik helyen végez, és 
igen kedvező helyzetből várhatja a bajnoki ráját-
szás küzdelmeit. Vereség esetén azonban az is 
előfordulhat, hogy csak a 6. helyen végez az SKC.

A csapatkapitány, Trepák Zoltán azt mondja, 
nem számolgatnak a meccs előtt, minél nagyobb 
arányban le akarják győzni a Kecskemétet és el-
érni ezt a történelmi sikert. – Nem vagyok túl 
régóta Sopronban, de azt tudom, hogy a bajno-
ki alap-, illetve középszakaszban ilyen jól még 
nem szerepelt a város férficsapata. Ahhoz, hogy 
meglegyen a győzelem a KTE ellen, mindenki-
nek 100 százalékot kell nyújtania. Stijan Ivkocic 
együttese kiválóan védekezik, folyamatos a ro-
táció a csapatnál, amelynek taktikailag nagyon 
fegyelmezettek a játékosai. 
– Már megszoktuk, hogy az SKC telt ház előtt 
játssza a hazai meccseit. Remélem, most is so-
kan leszünk az arénában, és a közönség belehaj-
szol minket a győzelembe – tette hozzá a Sop-
ron KC csapatkapitánya.

SKC: Történelmi esély kapujában

SVSE: A ceglédi egy pont után hazai pályán győzni kell

Ingyenes hétvégi meccs

A bronzcsatát 
magabiztosan, 2–0-ra 

nyerte a soproni csapat 
FOTÓK: NÉMETH PÉTER 



2014. április 30.10
 www.sopronitema.hu

Tallózó

1989
Ledőlt falak
Tavaly augusztus 17-én, délelőtt 
10 óra 10 perckor némi inga-
dozás, repedezés, vakolatved-
lés után ledőlt a Szent György 
utca 8. szám alatti háromszin-
tes, műemlék jellegű lakóház 
tűzfala. Csak a jó szerencsének, 
no meg az előjeleknek köszön-
hető, hogy emberéletben nem 
esett kár. Mintha a sors iróniája 
lenne: az építők éppen dúcolást, 
azaz falmegerősítést végeztek. Ki 
a vétkes? Miközben a foghíjbe-
építés munkálatai látványosan 
felgyorsultak, az építő GYÁÉV, 
a megrendelő OTP és a ter-
vező Káva Kisszövetkezet meg-
egyezésre törekszenek, hogy az 
anyagi kárt milyen arányban 
osszák meg egymás között. 
A ren  dőrségi vizsgálat termé-
szetesen ettől függetlenül tart. 
Az okokat és a büntetőjogi fele-
lősségre vonhatók személyét a 
szakértői vizsgálat alapján fog-
ják megállapítani. Remélhetőleg 
rövidesen kiderül, hogy mit 
takar(gat)nak a Szent György 
utcai romok… (Soproni Hírlap)

Védnöki tábla
Március vége óta egy új tábla 
köszönti a Hotel Lövér éttermé-
nek vendégeit. Herbert Hüpfel 
úr, az osztrák szakácsszövetség 
elnöke, valamint két alelnöke 
nem hivatalos minőségben 
már sokszor kóstolták Takács 

László konyhafőnök ételkom-
pozícióit. Jó véleményük meg-
egyezett sok más osztrák turis-
táéval is, ezért úgy döntöttek, 
hogy Magyarországon elsőnek 
a Hotel Lövér éttermének ado-
mányozzák szövetségük véd-
nöki tábláját, a konyhafőnök-
nek pedig egy arany jelvényt. 
(Soproni Hírlap)

1964
Jól működik 
a sportiskola Sopronban
Az új oktatási intézményt az 
idén hívták életre, és már az első 
oktatási évben száz tehetséges, 
a sportra fogékony tanulóval 
foglalkoztak. Tornász, kézi-
labda és atlétikai szakosztályok 
fejtenek ki ténykedést a soproni 
sportiskolában, és a tervek sze-
rint a jövő évben újabb két 
szakosztály alakítását terve-
zik. (Kisalföld)

A Soproni Postás sikere
Figyelemre méltó eredményt ért 
el a Soproni Postás női kosár-
labda együttese a Magyar 
Népköztársasági Kupa döntői 
során, a Testnevelési Főiskola 
csapatának legyőzésével. A Pos-
tásoknál Weiszné Szabó Margit 
nyújtotta a legjobb teljesít-
ményt, sokat mozgott és kitű-
nően dobott kosárra. Bakk jól 
kezdett, de később néhányszor 
kihagyott. Megmutatta a mér-
kőzés, hogy hol kell még javítani 

a Soproni Postásnak: elsősorban 
a gyorsaság, a gyors adogatás 
terén, de taktikai készségen is 
van fejleszteni való. (Kisalföld)

1914
Hódosi büntetése
Mint már az egyik elmúlt szá-
munkban jeleztük, Hódosi 
József kivándorlási ügynök 
fölött a rendőrség még a teg-
napi nap folyamán meghozta 
az ítéletet, mely szerint, mint 
most értesültünk, a cigányt 10 
napi elzárásra és 200 korona 
pénzbírságra ítélte. Kisebb 
pénzbüntetésre, s egy-két napi 
elzárásra ítélték még a fuva-
rosokat, kik tudatában vol-
tak annak, hogy kivándorló-
kat szállítanak át a határon. 
Elég enyhének tűnik a bünte-
tés, és kérdés, hogy ha kisza-
badul a cigány, nem kezdik-e 
újra a jövedelmező mestersé-
get. (Soproni Napló)

Egy 48-as honvéd halála
A régi kuruc világnak egyik 
még Sopronban élő tanúja, az 
öreg Perlaki György, az 1848-as 
szabadságharc volt honvédje 
hunyta be örökre a már öt éve 
világtalan szemét. A magyar 
szabadság e vén harcosát nagy 
részvét mellett temették el. 
(Soproni Napló)

Összeállította: 
Pluzsik Tamás

Válogatás a korabeli 
soproni sajtóból

Pluzsik Tamás

Sopron büszkén viseli a „civitas fidelissima”, 
a leghűségesebb város címet, a cím mellett 
pedig hűséges soproni polgáraira is büszke 
lehet. Sorukból a Soproni Téma dr. Földi 
Judit okleveles faipari mérnököt kérdezi 
arról, neki mit jelent a soproniság érzése.

– Középiskolai tanár szülei-
met az Alföldről sodorta Sop-
ronba az élet. Kiskunfélegy-
házi születésű édesapám egy-
szerű kubikos, parasztcsaládból 
származott. A középiskolában 
osztálytársa volt a később Kos-
suth-díjas festőművész Szántó 
Piroska, valamint a filmesként 
és képzőművész-
ként egyaránt 
k iváló  Morel l 
Mihály. Miután 
Szegeden törté-
nelem–földrajz 
szakos tanári dip-
lomát szerzett, 
édesanyámmal 
együtt Sopron-
ban kaptak állást: anyám a Zrí-
nyi Ilona Honvédtiszti Leány-
nevelő Intézetben, édesapám 
pedig a II. Rákóczi Ferenc Hon-
véd Hadapródiskolában. 

  – Hogy nem soproni szüle-
tésű vagyok, annak is a háború 
az oka, hisz az agyonbombázott 
Sopron helyett anyám jobb-
nak látta, ha a nagyobb létbiz-
tonságot nyújtó Békéscsabán, 

az ottani rokonok védőszárnyai 
alatt töltöm életem első három 
hónapját. Eszmélésem a háború 
utáni évekre esett, amikor 
Sopron az elsorvasztásra ítélt 
városok sorsára jutott. Foghí-
jas utcák, lakásínség, jegyrend-
szer, határsáv – ezekkel a fogal-
makkal már korán megismer-

kedtünk. Ezzel 
együtt szüleink 
nyugodt gyer-
mekkort pró-
báltak biztosí-
tani húgommal 
e g y ü t t  s z á -
munkra. Még 
nem ismertük 
a betűket, de 

megkezdték zenei képzésün-
ket. Mühl Ali bácsi, Radó Ferenc, 
Törzsök tanár úr oltotta belénk 
a népzenei ismereteket, a zon-
gorajátékot pedig Kotányiné 
Ilma néni révén szerettük meg. 

– Sopron zenei élete köz-
ismerten magas színvonalú 
volt, úgy tudom, Fischer Annie 
Budapesten kívül csak itt adott 
hangversenyt. A zene mellett 

korán elkezdtünk németül is 
tanulni. 

– Sokunknak, így az én éle-
temnek is szerves része volt 
a ko  sárlabda. Nekem az alapo-
kat Juhász Imréné, Vica néni 
tanította meg, az óvónőképző 
csapatában. A Berzsenyi izzad-
ságszagú tornatermében szom-
bat délután zajlottak 
a városi és megyei 
bajnokság küz-
delmei. Lóg-
tunk a bor-
dásfalon, és 
közben tanul-
tunk a jobbak-
tól, hogy aztán 
egyszer majd 
magunkra húz-
hassuk a legen-
dás SMAFC-
trikót.

– S hogy még milyen emlé-
kek élnek bennem? Látom Csat-
kai Bandi bácsit, amint naponta 
elmegy az utcánk előtt, iskola 
után a sok egyensapkás diá-
kot a bel  városban, beépültek 
a foghíjak, megnyílt a Boros-
tyán cukrászda, nagy ütem-
ben tárták fel és hozták rendbe 

a mű  emlék háza-
kat, a vá    ros fel-

tárta mély-
ben rejlő 
k i n   c s e i t . 

Folyamato-
san épült, s 
mind máig 
folyamato-

san szépül 
az én Sopro-

nom. A vá  ros, 
mely elbocsáj-

tott, majd 
visszafo-

gadott. 

Mit jelent soproninak lenni?

Aki válaszol: dr. Földi Judit 

CSALÁDI HÁTTÉR: Békéscsabán született 1945-ben. Szülei pedagógusok voltak, édesapja, Földi Lőrinc, előbb a Széchenyi -gimnáziumnak, 
majd az Óvónőképző Intézetnek volt az igazgatója.

„Folyamatosan épült, 
s mind máig folya-
matosan szépül az én 
Sopronom. A város, 
mely elbocsájtott, 
majd visszafogadott.”

Dr. Földi Judit

ságszagú tornatermében szom-
bat délután zajlottak
a városi és megyei
bajnokság küz-
delmei. Lóg-
tunk a bor-
dásfalon, és 
közben tanul-
tunk a jobbak-
tól, hogy aztán 
egyszer majd
magunkra húz-
hassuk a legen-
dás SMAFC-
trikót.

ben tárták fel és hozták rendbe
a mű  emlék háza-

kat, a vá    ros fel-
tárta mély-

ben rejlő
k i n   c s e i t .

Folyamato-
san épült, s
mind máig
folyamato-

san szépül
az én Sopro-

nom. A vá  ros,
mely elbocsáj-

tott, majd
visszafo-

gadott.

DR. FÖLDI JUDIT
„Sokunknak, így az én életemnek is szerves része 

volt a kosárlabda. Nekem az alapokat Juhász 
Imréné, Vica néni tanította meg, az óvónőképző 

csapatában.” FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS

Soha vissza nem 
térő alkalom
Ma, csak ma és csak Önnek 
eljött a vissza nem térő alka-
lom. A mai naptól új életet 
kezdhet. Húzhat egy nagy 
vonalat élettörténetében. 
Eddig volt, ami volt, de mától, 
hogy mi lesz, az már Önön (is) 
múlik. Mától, csak mától vál-
toztathat életén. Megjavít-
hatja életkilátását, javíthatja 
életminőségét. Ehhez nagy 
valószínűséggel változtatnia 
kell! Tudatosan kell élnie! 
Figyelnie kell egészségére! El 
kell járnia az életkor szerint 
esedékes vagy családi halmo-
zódás miatt szükséges orvosi 
vizsgálatokra! Át kell akár 

alakítania az étrendjét, élet-
módját! Lehet, hogy gyógy-
szert is érdemes valamire 
szednie, de be is kell, hogy 
vegye! Nem, nem elég csak 
kiváltani, nem elég csak ter-
vezni, nem elég tudni, hogy 
mit és miért lenne érdemes… 
Tennie kell! Mától! 

Ha ma nem változtat, 
akkor megint csak halogatja, 
halogatja… 

Igaz barátja: Az Érgondnok
www.ergondnok.hu
www.sopronert2005.hu
Facebookon: Tschürtz 
Nándor, Sopronért

Képrejtvény

A két fotó látszólag teljesen egyforma, de ha olvasóink figyelmesebben megnézik, három 
ponton különböznek egymástól. Azok között, akik ezeket megtalálják, és a helyes megfejtést 
május 7-ig beküldik a Soproni Téma, 9401 Sopron, Pf. 241. vagy a szerkesztoseg@sopronitema.
hu címre, ajándékot sorsolunk ki.
Április 16-i számunkban megjelent rejtvény nyertese Kovács Károlyné (Sopron, Ibolya út 5. I./5.), 
aki könyvet nyert. A nyeremény átvehető a Pro Kultúra Jegyirodájában (Sopron, Liszt Ferenc u. 1.). 
FOTÓ: FORTEPAN – FOTÓGRAFIKA: PLUZSIK TAMÁS

Április 30., szerda Szebellédy gyógyszertár
Deák tér 35. 

99/505–469

Május 1., csütörtök Than Károly gyógyszertár
Újteleki u. 54. 

99/510–787

Május 2., péntek Alfa gyógyszertár
Határdomb u. 2. Alphapark 

99/505–220

Május 3., szombat Ametiszt gyógyszertár
Selmeci u. 15–17. Interspar 

99/505–472

Május 4., vasárnap Arany Kígyó gyógyszertár
Magyar u. 6. 

99/311–732

Május 5., hétfő BENU Állomás gyógyszertár
Mátyás király u. 23.

99/312–437

Május 6., kedd Erzsébet gyógyszertár
Győri u. 15.

99/311–254

Gyógyszertárak ügyeleti nyitva 
tartása (április 30 – május 6.)

Az ügyeleti szolgálat minden nap (hétfőtől vasárnapig) este 8 órától 
reggel 8 óráig tart.





SoPRoNi LiSZT FeReNC 
SZiMFoNiKuS ZeNeKaR

A GYôRI FILHARMONIKUS ZENEKAR BEMUTATJA:

LISZT 
FERENC 
BéRLET

2014. május 8., csütörtök, 19 óra
Sopron, Liszt Ferenc Konferencia- és Kulturális Központ

Közremûködik: Somodari Péter, 
a Bécsi Filharmonikus Zenekar szólócsellistája

Zenél: Gyôri Filharmonikus Zenekar
Vezényel: Bókai Zoltán

www.gyfz.hu  | www.prokultura.hu

PRO KULTÚRA
SOPRON

NONPROFIT KFT.

Május 3., szombat 18.00

FINNSNES
KORFORENING

NORVÉG VEGYES KÓRUS

májusi
E L Ő A D Á S A I N K

WWW.SOPRONISZINHAZ.HU

DÁTUM NAGYSZÍNHÁZ BÉRLET 
2. péntek 19.00 Evita Csatkai

3. szombat 19.00 Evita Blaha

4. vasárnap 19.00 Evita Madách

8. csütörtök 19.00 Evita Palotay

9. péntek 19.00 Evita Déryné

10. szombat 19.00 Evita Lackner

11. vasárnap 15.00 Evita Jakab

11. vasárnap 19.00 Evita Nádassy

15. csütörtök 15.00 Evita Herbszt

15. csütörtök 19.00 Evita Berzsenyi

16. péntek 19.00 Evita Jávor

17. szombat 19.00 Evita Löszl

22. csütörtök 17.00

A jövő táncosai 
(a Győri Tánc- és 
Képzőművészeti 
Iskola előadása)

Bérleten kívül

23. péntek 19.00 Evita Széchenyi

24. szombat 19.00
Julie kisasszony 
(Liszt-központ)

Stúdió / Ruszt

25. vasárnap 19.00
Julie kisasszony 
(Liszt-központ)

Bérleten kívül

31. szombat 19.30 Széllel szembe
Pódium / 
Latinovits

T A L Á L K O Z Z U N K !


