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Hatékony közlekedési eszköz a városban a kerékpár

Bringás reggeli
Pluzsik Tamás

A Magyar Kerékpárosklub kezdeményezésére, a Bringázz a munkába kampány részeként csütörtök reggel a Deák téren a Bringázz Sopron Egyesület is megrendezte a bringás reggelit.
– Annyira örülünk a tavasznak, hogy gondoltuk, csapunk
ismét egy zeneszóval fűszerezett bringás reggelit – hallottuk

Szücs-Szabó Mátétól, a Bringázz
Sopron Egyesület elnökétől, aki
közben kávéval, teával, gyümölccsel és péksüteményekkel

kínálta az éppen arra kerekezőket. – Mi, a Bringázz Sopron Egyesület a kerékpározásban a városi közlekedés egyik

Horváth Attila, a Bringázz Sopron Egyesület alapítója (balra) és Soós Ákos, a Regionális
Fejlesztési Ügynökség munkatársa éppen munkába menet FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS

lehetséges alternatíváját látjuk.
Nem vagyunk autóellenesek,
de amikor a jövőről beszélünk,
akkor egy olyan Sopron képe
vetül elénk, ahol reggel a gyerekek kerékpárral járnak iskolába,
a Várkerületen pedig tíz méterenként vannak támaszok, hogy
például ne fákhoz kelljen lezárni
a biciklinket.
– Télen–nyáron biciklivel
járok munkába, a kocsit nagyon
ritkán veszem elő, sőt most már
lassan a gyerekek is társulnak
hozzánk, így nem ritkán a feleségemmel együtt négyesben
tekerünk – fogalmazott munkába menet Soós Ákos, a Regionális Fejlesztési Ügynökség
munkatársa.
– Az önkormányzatnak is
elemi érdeke, hogy a kerékpározás minél népszerűbb legyen
a városban – mondotta dr. Fodor
Tamás polgármester, aki Abdai
Géza alpolgármesterrel együtt
vett részt a rendezvényen. – Itt
most, a Deák tér egyik oldalán
látom a lépésben sorjázó gépkocsikat, de örömmel látom
azt is, hogy egyre többen pattannak két kerékre. Utóbbiaknak van igazuk, hisz, ahogy így
elnézem, ők előbb fognak célhoz
érni. A mai napnak azonban van
még egy üzenete: vigyázzunk
egymásra, autósok, kerékpárosok, gyalogosok egyaránt.

Legyen óvatos!
Huszár Judit

Szórólapokkal figyelmeztet
a trükkös tolvajokra a rendőrség.
Sopronban valamennyi nyugdíjasnak eljuttatják a felhívást,
amelyben hasznos tanácsokat is
adnak. Legutóbb négy nyugdíjas
hölgyet fosztottak ki ismeretlenek hasonló módszerrel, összesen egymillió forintot vittek el
tőlük. Az ilyen eseteket szeretné
megelőzni a rendőrség.
Sokszor lehet hallani a trükkös tolvajokról, akik szerelőnek
vagy valamilyen szolgáltató
embereinek öltöznek, esetleg
ingatlanosként csengetnek be.
Olyan is akad, aki árut kínál,
más azt hazudja, hogy nyereményt hozott. Sokáig sorolhatnánk a trükköket, de valószínűleg nem tudnánk mindet leírni.
A trükkös tolvajok ugyanis
nagyon kreatívok, és kihasználják az emberek jóhiszeműségét,
figyelmetlenségét.
– Négy idősebb hölgynek is
ellopták az otthon tartott pénzét a közelmúltban a trükkös tolvajok – meséli Babelláné Lukács
Katalin rendőr százados, kiemelt
bűnmegelőzési főelőadó. – Mind

a négy esetben vezetékes telefonon hívták fel a hölgyeket délelőtt 11 és délután kettő között.
A telefonáló a hölgy lányának
vagy unokájának adta ki magát,
és azt mondta, hogy sürgősen
pénzre van szüksége, de személyesen nem tud elmenni, ezért
egy barátját küldi.
Egy jól öltözött férfi meg is
jelent a hölgyeknél, akik odaadták neki a megtakarított pénzüket. Volt, aki 100, más 380 ezer
forinttal lett szegényebb.
A rendőrök szerint az a legbiztosabb, ha senki nem tart otthon
sok készpénzt. Ha telefonon hívják, akkor győződjön meg arról,
hogy valóban a rokona-e a telefonáló. – Célszerű olyan személyes
kérdést feltenni, amire egy idegen nem tudhatja a választ – teszi
hozzá Babelláné Lukács Katalin.
A legtöbb esetben azért eredményesek a trükkös tolvajok,
mert lyukat beszélnek az idősek
hasába, ráadásul nagyon sürgetik őket, így nincs idejük átgondolni a történteket. A szakemberek azt javasolják, hogy tartsák
be a bűnmegelőzési tanácsokat,
és idegennek semmi esetre se
adjanak pénzt.

TANÁCSOK TRÜKKÖS TOLVAJOK ELLEN:
• ne engedjen be a lakásába idegent,
• a szolgáltatók képviselőitől kérjen igazolványt,
• ellenőrizze a telefonáló hitelességét,
• idegennek ne adjon pénzt,
• megtakarított pénzét ne tartsa otthon,
• figyeljen a gyanús idegenekre!

M E G K É R D E Z T Ü K A S O P R O N I A K AT

Ön találkozott trükkös tolvajokkal?
FEKETE VILMOS:
Nem találkoztam még trükkös tolvajokkal és nem is félek tőlük, mert nem adok rá
módot, hogy kiraboljanak. 72
éves vagyok, de nagyon aktív,
és szerintem elég jól ismerem
az embereket. Általában kiszúrom, hogyha valaki rossz
szándékkal közelít.

TISZTELT ADÓZÓ!
Sopron város színvonalas működtetésének és fejlődésének fontos alapját képezik az egyéni vállalkozók
és a gazdasági társaságok által befizetett, illetőleg a 2014. évben még megfizetésre kerülő adóforintok.
Ezúton is szeretnénk megköszönni a közteherviselésben való részvételüket.
Tájékoztatom, hogy a 2013. évi helyi iparűzési adó bevallását az Önkormányzati Adócsoporthoz
1 példányban kell benyújtani, a bevallási határidő: 2014. június 2.
Felhívom a figyelmét, hogy a bevallás benyújtásának határidejével azonos időpontig
– 2014. június 2-ig – kell megfizetni az adókülönbözetet.
A 2013. évi iparűzési adókülönbözetet a 11600006-00000000-33234485 Sopron Megyei Jogú Város
Önkormányzat Képviselő-testülete Iparűzési Adó beszedési számlára kell teljesíteni. Amennyiben egyéni
vállalkozó, és befizetési kötelezettségét postai csekken szeretné teljesíteni, az a Polgármesteri Hivatal
Önkormányzati Adócsoportjánál szerezhető be ügyfélfogadási időben.
Ügyfélfogadási idő: Hétfő: 13.30–17.00
Szerda: 8.00–12.00 13.00–16.00
Péntek: 8.00–12.00

BOKÁN JÓZSEFNÉ:
Engem még nem raboltak ki,
de a lányomnak például egy
boltban kilopták a kosarából
a pénztárcáját. Azóta én is nagyon óvatos vagyok, még jobban vigyázok az értékeimre.
Otthon harapós kutyánk van,
szerintem ő távol tartja a gazembereket.

SOBIESKI BERNADETT:
Tolvajokkal nem, inkább kéregetőkkel találkozom sűrűn.
Elővigyázatos vagyok, utcán
például nem vásárolok semmit, egyrészt a tolvajok, másrészt az áru minősége miatt
sem. Csak boltban, megbízható helyen veszem elő a pénztárcámat.

A bevallási nyomtatványok honlapunkról letölthetők:
(www.sopron.hu/e-ügyintézés/letölthető nyomtatványok/Közgazdasági Osztály/Iparűzési adó).
FONTOS! A nyomtatványon az adóelőleg bevallását kötelező kitölteni. A bevallás ezen részének
kitöltése még akkor is kötelező, ha annak értéke „0”.
Tájékoztatom, hogy az „E” jelű kiegészítő lap kitöltése kötelező azon adóalanyoknak, akiknek eladott
áruk beszerzési értéke, illetve közvetített szolgáltatások értéke van, továbbá a kapcsolt vállalkozásoknak.
Amennyiben több önkormányzat illetékességi területén folytat állandó jellegű iparűzési tevékenységet,
a vállalkozási szintű adóalap megosztásához az „F” jelű kiegészítő lapot is mellékelni kell.
(A megosztást hat tizedes jegy pontossággal, azaz nyolc számjeggyel kell elvégezni.)
Azon adózóknak, akik átalányadózást választottak, a „K” jelű kiegészítő lapot javasoljuk kitölteni.
A 2013. adóévre helyi iparűzési adóban az egyszerűsített vállalkozói adózást választó EVA adóalanyoknak
pedig a „H” jelű kiegészítő lapot javasoljuk kitölteni.
Kérem, hogy amennyiben egy ajánlott levélben több adózó bevallását nyújtja be, az adózók tételes
felsorolását mellékelni szíveskedjék!
Felhívom figyelmét, hogy az adóbevallás aláírás nélkül érvénytelen, továbbá az adó megfizetése
nem pótolja az adóbevallást!
Kérem Tisztelt Ügyfelünket, hogy a befizetését és az adóbevallását a határidő pontos betartásával
szíveskedjen teljesíteni.
Sopron, 2014. május hó

Tisztelettel:
Dr. Dobos József
jegyző

Idegenvezetők tanácskoztak
Az elmúlt évek fejlesztései
nagyrészt idegenforgalmi
célokat szolgáltak – emelte ki
dr. Fodor Tamás polgármester az idegenvezetők soproni
tanácskozásán.

A turisztikai szakemberek
szokásos éves összejövetelének
célja, hogy első kézből tájékozódhassanak a városban várható turisztikai fejlesztésekről.
Az idegenvezetők több kérést

és javaslatot is megfogalmaztak, amelyek között a belváros
élővé tétele, a Várkerület közlekedése, a nyilvános mellékhelyiségek kialakításának kérdése
is szerepelt. (www.sopron.hu)

Iparos küldöttgyűlés
Múlt hét végén tartotta küldöttgyűlését a Sopron és Vidéke Ipartestület. A napirenden szerepelt a testület 2013. évi tevékenységéről szóló beszámoló és a költségvetés értékelése. Elfogadták
a 2014. évi költségvetési tervezetet, a cselekvési
programot és a munkatervet. A kitüntetések között átadták az Aranykoszorús iparos oklevelet

Takács József redőny- és reluxakészítőnek, Németh Kálmán közúti teherszállítónak és Kánitsch
Mihály háztartásigép-szerelőnek. Aranykoszorús mester oklevelet kapott Paizs László üvegezőmester, Pintér József autószerelő-mester, Szalay Tibor szobafestő-mázoló és tapétázómester,
valamint Urbán József autószerelő-mester.
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2014

június 20. - július 13.

Nyári színházi esték a
Soproni Petőfi Színházban

Június 20., péntek 20.30

Tamási Áron: VITÉZ LÉLEK

A Nemzeti Színház vendégjátéka
Főszereplők: Trill Zsolt, Horváth Lajos Ottó, Reviczky Gábor, Nagy Anna, Mécs Károly
3FOEF[Ǯ7JEOZÈOT[LZ"UUJMBtJegyár: 2.800 Ft és 2.200 Ft

Június 21., szombat 19.00 – gördülő opera

DON PASQUALE

Donizetti:
vígopera
A Magyar Állami Operaház vendégjátéka
,Ú[SFNǻLÚEJLB.BHZBS«MMBNJ0QFSBIÈ[²OFLÏT;FOFLBSBt3FOEF[Ǯ,ÈFM$TBCB
Jegyár: 3.800 Ft és 3.200 Ft

Június 22., vasárnap 19.00

ANNA KARENINA

Miklós-Kocsák:
musical-opera
A Veszprémi Petőfi Színház vendégjátéka
Főszereplők: Halas Adelaida, Sasvári Sándor, Varga Miklós, Trokán Anna
3FOEF[Ǯ4[FSFEOZFJ#ÏMBtJegyár: 3.800 Ft és 3.200 Ft
Június 26., csütörtök 19.00

Richard Bear:

HITTED
VOLNA?

Főszereplők:
Hernádi Judit, Kern András
3FOEF[Ǯ7FSFCFT*TUWÈO
0SMBJ1SPEVLDJØ
Jegyár: 3.800 Ft és 3.200 Ft

Június 28., szombat 19.00

Avery Corman:

KRAMER
KONTRA
KRAMER

Főszereplők:
Nagy Ervin, Péterfy Bori
3FOEF[Ǯ3ÈCB3PMBOE
0SMBJ1SPEVLDJØ
Jegyár: 3.800 Ft és 3.200 Ft

Június 27., péntek 19.00

Június 29., vasárnap 19.00

R. J. Walter - Zöldi G.:

Martin Sherman:

Főszereplők:
Udvaros Dorottya,
László Zsolt
3FOEF[Ǯ/PWÈL&T[UFS
0SMBJ1SPEVLDJØ

monodráma
Játssza: Vári Éva
Rendező: Ilan Eldad
0SMBJ1SPEVLDJØ

A SZÍV HÍDJAI

ROSE

Jegyár: 2.800 Ft

Jegyár: 3.800 Ft és 3.200 Ft

JEGYIRODA:
ωτοοƉŲžƄŲŬͳťŖƉƫƏŌͲƔͲπͲΑƏłťͲʹΜωωΝυπχυπχΑšłōƦŖƄŲľĩβžƄŲţƔťƏƔƄĩͲœƔ
ƠƠƠͲŌĩĸłķŲŲţͲĸŲū΅žƄŲţƔťƏƔƄĩΑƠƠƠͲžƄŲţƔťƏƔƄĩͲœƔ
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A megmérettetésre május 23-ig lehet regisztrálni e-mailben

Vájdlingszépségverseny

– Először 5 éve cégen belül rendeztük meg a versenyt, hogy
a dolgozók bátran kapcsolják
össze a szépséget és a kidobott,
használhatatlannak ítélt dolgokat – meséli Éder Andrea, az
STKH kommunikációs vezetője.
– A vájdlingokat a hulladékle-

Vájdlingcsodák a tavalyi versenyről FOTÓ: STKH
rakó irodáinál helyeztük el, és
olyan nagy sikerük volt, hogy
többen felvetették: ők is készítenének ilyen alkotásokat. Ezért
3 évvel ezelőtt városi szinten is
meghirdettük a programot.
A tapasztalatok szerint nagyon
kreatívak az emberek, mindig születnek vicces alkotások.

Kaptak például egy „Anyós”
nevű vájdlingot is a szervezők,
amelybe anyósnyelvet, kaktuszt
és chilipaprikát ültettek. – Vannak valódi „vájdlingremekek”,
melyekben a színek, formák
harmóniája adja meg az értéket – teszi hozzá Éder Andrea.
A vájdlingokat idén is szakértő

a szakemberek. Az ÁNTSZ egy
szezon alatt általában négy
alkalommal vizsgálja a strandokat. A szabadvízi fürdőhelyeken vízmintát vesznek, valamint megnézik, hogy a víz felületén van-e darabos és/vagy
úszó szennyeződés, esetlegesen olajfolt, vagy megfigyelhető-e intenzív hínárosodás.

Építőipari Nívódíjat kapott
a Nyugat-magyarországi Egyetem Kutatólaboratórium és
a Ligneum Látogatóközpont
épületegyüttese. Az emléktáblaavatón Golda János építész,
a Magyar Művészeti Akadémia
Építőművészeti Tagozatának
képviselője szerint „különös
figyelemmel illesztették be az
épületet a botanikus kertbe a fák

kiegészítőjéről, a fekete áfonya
terméséből készült lekvárról is.
Az örökzöld levelű fekete áfonya (népi nevén kokojsza) 15–20
centiméter magasságú, erősen
elágazó, felálló szárú törpecserje
a meszet nem tartalmazó, savanyú talajú fenyvesek, bükkösök,
tölgyesek növénye. Többnyire
magányos virágai május–júniusban nyílnak és őszre hozzák
gömbölyű, 5–8 milliméteres,
kékesfekete bogyóikat. (A Soproni-hegyvidéken sajnos ritkán
és keveset). A soproni piacon
a nemesített változatának termését vásárolhatjuk.

zsűri: az STKH igazgatója, a Lippai-iskola kertészmérnöke és egy
önkéntes segítő díjazza. A versenyre május 23-ig lehet regisztrálni a palyazat@stkh.hu e-mail
címen, a vájdlingokat május
30-án kell elvinni az Új utcába, az
eredményhirdetés pedig június
1-jén lesz. Részletek: www.stkh.hu.

Jó a Tómalom vize Nívódíjas Ligneum
A hazai természetes fürdőhelyek 95 százaléka kiváló, illetve jó besorolást kapott az Országos Környezet-egészségügyi Intézet friss összegzése
szerint – közölte az ÁNTSZ az
MTI-vel. A nagyobb tavak közül a Fertő tó vizét kiválóra minősítették, a soproni Tómalomfürdő vizét jónak értékelték

Andrássy Péter

Sorozatunkban a városunkban és közvetlen közelében
élő növények és állatok megismeréséhez, védelméhez szeretnénk hozzájárulni.
Globális világunk egyik jellegzetessége, hogy az emberek számos olyan gyümölcsöt
és azokból készített terméket
fogyasztanak, amelyet üzletek,
piaci árusok, vendéglők kínálnak; ugyanakkor alig tudnak az
azt termő növényről. Ezt mondhatjuk a vadas ételek, rántott
sajtok szinte nélkülözhetetlen

Huszár Judit

Varázsoljon egy ütöttkopott edényt virágzó
kiskertté! – ez az STKH
megmérettetésének a
szlogenje. Idén 4. alkalommal hirdette meg
a versenyt a cég, az a
céljuk, hogy bemutassák: nem is olyan
nehéz idejétmúlt
eszközökből valami
szépet készíteni.

Sopronban ritkán
terem a fekete áfonya

közé”. Dr. Faragó Sándor rektor
köszöntője után Khaut András
a Fertődi Építő és Szolgáltató Zrt.
képviseletében kiemelte, hogy
cégük életében is komoly mérföldkő a nívódíj. A Ligneum és
a Kutatóközpont épületei pedig
beleillenek a tájba, szinte összekapaszkodnak azzal a természeti
környezettel, ahova megálmodták őket. (www.nyme.hu)

Újabb virágözön
Elkezdte az egynyári virágok kiültetését a Sopron Holding. A következő két hétben körülbelül 90 ezer palántát ültetnek el a cég
munkatársai. Összesen 85-féle virágot válogattak össze a szakemberek, de idén a körforgalmakat, parkokat és tereket nemcsak egynyári virágokkal, hanem muskátlioszlopokkal is színesítik. Az ültetésnél nagy gondot fordítanak arra, hogy megtalálják
a növények optimális helyét, máshová kerülnek az árnyéktűrő,
napfényigényes vagy épp szárazságtűrő fajták.

a Jerevánon!
Május 17-én, szombaton 10 és 18 óra között
varázslatos világ várja a
Kodály téren a gyermekeket és szüleiket!
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

10 órától Sopron Város Fúvószenekara ébreszti a Jerevánt, majd 18 óráig tartó
műsorfolyam gyermekműsorral, néptánccal, koncerttel és sok meglepetéssel
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Sopron Város Önkormányzata a
Jereván lakótelep Településrészi
Önkormányzata szervezésében
a Pro Kultúra Sopron támogatásával
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BÉRLETEZÉS
2014/2015.
Végtelen Európa – Az elveszett levél
Zene, New York, Szerelem – Caligula helytartója
Madárezredes – Csárdáskirálynő
Dorottya – Egérfogó – István király
Jászai Mari: Magam keresése – Macskajáték
Toldi – Luke és Jon – A hatalmas színrabló
Süsü, a sárkány – Réz erdő lakói
Bérletmegújítás:

2014. május 5. – június 10.

Új bérletek váltása:

2014. június 10. – július 12.
2014. augusztus 21-től

Gyermek- és ifjúsági bérletek
- előjegyzése:
a szervezes@prokultura.hu e-mail címen
vagy a 99/517–524-es telefonszámon
- fizetése és átvétele: a Jegyirodában,
2014. szeptember 29. és október 10. között

JEGYIRODA

A műsorváltozás jogát fenntartjuk!
Liszt Ferenc KonferencJB¨T,VMUVS MJT,µ[QPOUŢ Sopron, Liszt Ferenc u. 1.
UFMFGPO   ŢOZJUWBI¨UGďŘQ¨OUFLŘI T[PNCBUŘI
FNBJMKFHZJSPEB!QSPLVMUVSBIVŢPOMJOFKFHZW T SM TXXXJOUFSUJDLFUIV

www.prokultura.hu

www.facebook.com/prokultura

Soproni Német Nemzetiségi Önkormányzat
Soproni Horvát Nemzetiségi Önkormányzat

HIRDETMÉNY

Sopron Megyei Jogú Város

PÁLYÁZAT

nem lakás céljára szolgáló
helyiség hasznosítására

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
pályázatot hirdet

ÚTFELÜGYELŐI
munkakör betöltésére.

Kifüggesztés napja: 2014. április 22.

Pályázati feltételek:

A helyiségek jellemző adatai:
Fekvése: Sopron, Várkerület 7. (Rejpál-ház) földszintje.
Alapterület: 64 m2
Rendeltetése: üzlet
A bérleti viszony időtartama: 2016. június 30-ig
(amely közös megegyezéssel meghosszabbítható)
A bérlemény a megtekintett állapotában és felszereltséggel kerül bérbeadásra.
A bérleti díj alsó határa: 100.000 Ft + áfa/hó
A bérlemény működőképes kialakítása a leendő bérlő feladata, amely a saját költségén
történhet. A bérbeadó a bérleményre megállapított bérleti díjat 2016. június 30-ig
nem emeli.

regyetemi vagy főiskolai szintű közlekedésmérnök vagy építőmérnök szakképzettség,
rszámítógépes felhasználói ismeretek (Word, Excel, Internet-használat),
rbüntetlen előélet,
rmagyar állampolgárság,
ra közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tv. (Kttv.) 85. §-a alapján
ne álljon fenn összeférhetetlenség,

Előnyt jelent:
rközigazgatásban, illetve hasonló területen szerzett gyakorlat.

Munkakör fő tartalma:
rellátja az útfelügyelői feladatokat Sopron Megyei Jogú Város közigazgatási területén
az út-, járda-, valamint kerékpárút-hálózaton, ezek műtárgyain, a közúti jelzéseken és a
forgalomirányító berendezéseken,
rkivizsgálja a lakossági bejelentéseket, és megteszi a szükséges intézkedéseket.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

A szerződéskötési jogosultságot a licittárgyaláson a legmagasabb összegű, de legalább a hirdetményben megjelölt mértékű bérleti díj fizetésére ajánlatot tevő szerzi
meg. Abban az esetben, ha a legmagasabb összegű ajánlatot többen tartják, sorsolással történik a licit nyertesének megállapítása.

rönéletrajzot, a 45/2012.(III.20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerint,
raz iskolai végzettséget igazoló okiratok másolatát,
relőzetes nyilatkozatot arról, hogy a Kttv. 85. §-ában meghatározott összeférhetetlenségi ok
a pályázat benyújtásakor fennáll-e,
r3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.

A licittárgyaláson való indulás feltétele: 100.000 Ft bánatpénz letétbe helyezése, a licittárgyalás helyszínén, a licittárgyalás napján, a licittárgyalás időpontját megelőzően, amely a bérleti díjba beszámít. Visszalépés esetén a nyertes a befizetett bánatpénzét elveszíti. Az eredménytelen licitálónak a bánatpénz teljes egészében
visszajár.

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

A licittárgyalás helye és ideje: Sopron, Várkerület 7. (Rejpál-ház) emelete.
2014. május 23. napján 11:00 órakor
A helyiség megtekinthető: 2014. május 19. napján 11:00 órakor

A kinevezés határozatlan időre szól. A próbaidő: 6 hónap.
További információ kérhető Horváthné Seregély Jolán osztályvezetőtől a 99/515–123-as telefonszámon.
A jelentkezéseket 2014. május 29-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 „Útfelügyelő”

A pályázat elbírálásának rendje: A pályázatok 2014. június 6. napjáig kerülnek elbírálásra. Az
Sopron, 2014. április 14.
Soproni Német Nemzetiségi
Önkormányzat

Soproni Horvát Nemzetiségi
Önkormányzat

elbíráló a pályázatok megtekintése és a legjobb pályázatokat benyújtókkal történő interjú lefolytatása
után hoz döntést. 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.

Sport

2014. május 14.

9

www.sopronitema.hu

A lányfoci sikere
Szalai Viktor

Az SC Sopron május 1-jei focitoborzójára több mint húsz fiatal
lány jelentkezett. A 2014/2015ös szezonban szükséges lesz
egy U15-ös lánycsapat indítása, emellett egy U11-es korosztályú együttes szervezése is
elkezdődött.
Az elmúlt héten a lányok
mindkét korosztályban megkezdték az edzéseket az Anger
réti sporttelepen. A soproni
lányfoci sikeréről beszélt
lapunknak Németh Zita, aki
szakmai koordinátori feladatokat lát el a lányok mellett. Zita
kétszeres NB I-es bajnok, egyszeres Magyar Kupa-győztes, egyszeres utánpótlásbajnok. Tizenegy éve él Sopronban, a helyi női
futball alapítói közé tartozik.
– Már az első edzésen is megjelentek új lányok, akik lemaradtak a toborzóról. Ismerkedéssel kezdtünk, és nagy örömömre tíz perc elég volt, hogy
a lányok felszabaduljanak. Az

U11-es edzésen tizenhárman, az
U15-ösön pedig húszan vettek
részt. Remélem, hogy később
sem törik meg a lendület –
fogalmaz az első napok tapasztalatairól Zita. – A lányok nagy
része azért választja a labdarúgást, mert a család valamely
tagja űzi ezt a sportot, és így
kedvet kap hozzá. A kisebb rész
pedig, mert „menő” a legnépszerűbb sportág nagy családjához
tartozni.
Mivel jelenleg egy csapatban
akár két–három év korkülönbségű lányok is együtt játszanak,
illetve a képzettségi szintjük is
változó, ahhoz, hogy egy csapattá összekovácsolódjanak, legalább egy év szükséges – fogalmaz Németh Zita. Hozzátette, az
a céljuk, hogy már óvodás kortól
minél több korosztályban csapatokat tudjanak kialakítani.
Egészen tizenöt éves korig várják azokat a lányokat, akik szeretnének focizni. A jelentkezés
folyamatos az SC Sopron lány
focisuliba.

Az SC Sopron versenyző csapatainak hétvégi, bajnoki eredményei:
U21
U19
U17
U16
U15
U14
MU16

ZTE FC AKADÉMIA U19 – SC SOPRON
SC SOPRON – ZTE FC AKADÉMIA U21
ZTE FC AKADÉMIA U16 – SC SOPRON
SC SOPRON – ZTE FC AKADÉMIA U17
SC SOPRON – GOLDBALL ’94. FC SE
SC SOPRON – GOLDBALL ’94. FC SE
SC SOPRON U15 – KAPUVÁRI SE

1:2
1:3
5:1
0:5
1:1
6:2
3:4

300 gyalogtúrázó Fraknóra
Idén 11. alkalommal szervezte meg a madarak és fák napi hagyományos Fraknó-túrát a Perkovátz Ház Baráti Köre, több
mint 300 résztvevővel. A túrázók 25 kilométert gyalogoltak
Fraknó és Sopron között. Brennbergbányán dr. Fodor Tamás
polgármester köszöntötte a megérkezőket.

Hétvégén megyei rangadó következik Gyirmót ellen

Maradt az NB II.
A Soproni VSE–GYSEV
a hétvégi meccsen is
eredményesen szerepelt. Korábban Heffler
és Faggyas is duplázott, a Balmazújváros elleni találkozón
pedig Erdélyi és Gaál
is megszerezték első
tavaszi találataikat,
amelyek győzelemhez
és a biztos bennmaradáshoz segítették a
csapatot. A támadók
gólérzékenységére
szombaton, Gyirmóton is szükség lesz.

SKC: hihetetlen izgalmak

Túrák
Madarak és fák napi túra
Május 17.
Találkozás: 8.40–9.00
óra között a Hotel Lövér
buszmegállójában.

Szalai Viktor

Rendkívül unalmas nyolcvan
percet produkált szombaton
a két csapat, az utolsó tíz minutumba azonban belepréseltek
minden izgalmat és eseményt.
A csereként beállt Erdélyi góljával született meg a soproni
vezetés, melyet percek alatt
egalizáltak a vendégek, Gaál
fejesgólja két perccel a vége
előtt viszont azt jelentette,
hogy az SVSE nemcsak megnyerte a meccset (2:1), de biztosította másodosztályú tagságát
a következő szezonra. Mindkét
gólszerző elismerte a találkozót
követően, hogy a tavaszt nem
úgy kezdték, ahogy tervezték.
A lehetőségeik adottak voltak, de ahogy teltek a meccsek,

LELÁTÓ

Útvonal: Hotel Lövér –
Spartacus-emlékkő – V.
sétaút – lőtér–sípálya nyiladék – Muck E. pihenő –
Thirring út – Sörházdomb
– Erzsébet-kert – egyetem
botanikus kert
Táv: 7,8 km
A táv tartalmazza az Erzsébet- és botanikus kerti sétát is.

Kosárlabda
Május 14–18., MKBaréna, nemzeti leány
kadett bajnokság, döntő
Május 14., szerda
12.00 Soproni Darazsak
Akadémia – Atomerőmű KSC Szekszárd/Zsíros
Akadémia Kőbánya

A második sikeres meccs után eldőlt a másodosztályban
maradás kérdése, következő célként a csapat a
8. hely elérését tűzte ki FOTÓ: GODAVSZKY HELGA
úgy váltak egyre görcsösebbé.
A támadók bíznak benne, hogy
ezzel fordult a szerencséjük, és
a hátralévő meccseken további
gólokkal tudják segíteni a lilafehér együttest.
Gyirmóton is gólokra lesz
szükség ahhoz, hogy a soproniak eredményesen tudjanak
szerepelni a tavasszal bombaformában játszó megyei
rivális ellen. Gaál és Erdélyi is
kiemelte a szombati ellenfélről,
hogy remek formában van, így
nem vár könnyű meccs rájuk,

de megfelelő koncentrációval
és hozzáállással meglepetést
lehet szerezni. A Honvédtól
kölcsönben szerepelő Erdélyi
hozzátette, hogy számára külön
presztízse is van a találkozónak, hisz két nagyon jó barátja
is szerepel Gyirmóton, akiktől
fogadni szeretné a meccs után
a gratulációkat és nem adni
nekik. A bennmaradás után
Sopronban újabb célt fogalmaztak meg, ez pedig a nyolcadik
hely elérése, ehhez Gyirmóton
pont(ok)ra lesz szükség.

Május 15., csütörtök
12.00 Kecskeméti KA – Soproni Darazsak Akadémia
Május 16., péntek
12.00 Soproni Darazsak
Akadémia – UNI Győr –
Széchenyi KA
16:45 Eredményhirdetés

Szinkronúszás
Jubileumi szinkronúszó
sportnap
Május 18., vasárnap 14–
18 óra, Csik Ferenc Lövér
Uszoda
aktív, szórakoztató, családi sportprogramok

Sopron Megyei Jogú Város

PÁLYÁZAT
Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala pályázatot hirdet

KÖZTERÜLET-FELÜGYELŐI
köztisztviselői állásra

A munkakör alkalmazási feltételei:
r Az alábbi végzettségek valamelyike: rendészeti szakközépiskolai végzettség vagy ezzel egyenértékű
más korábbi képzési formában szerzett végzettség; rendőr szakközépiskolai végzettség, határrendészképző
szakiskolai végzettség; középiskolai végzettség és rendőri szakképesítés vagy ezzel egyenértékű más
korábbi szakképesítés, határrendész-szakképesítés vagy ezzel egyenértékű más korábbi szakképesítés;
középiskolai végzettség és közterület-felügyelői vizsga,
r számítógépes felhasználói ismeretek (Word, Excel, Internet-használat),
r büntetlen előélet,
r magyar állampolgárság,
r vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése,
r kinevezés előtt egészségügyi, fizikai és pszichikai alkalmassági vizsgálaton való részvétel és alkalmasság,
r a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tv. (Kttv.) 85. §-a alapján
ne álljon fenn összeférhetetlenség.
Várunk olyan jelentkezőket is, akik nem rendelkeznek közterület-felügyelői vizsgával, de annak
letételét vállalják (a költségeket a hivatal biztosítja).
Előnyt jelent: Német nyelvismeret.

Munkakör fő tartalma:
A közterület-felügyeletről szóló törvényben rögzített feladatok ellátása (közterület jogszerű használatának,
rendjének és tisztaságának ellenőrzése és a szükséges intézkedések megtétele, közreműködés az épített
környezet, az önkormányzati vagyon, a közrend és közbiztonság védelmében) és önkormányzati rendeletekben
meghatározott közterület-felügyelői feladatok ellátása.

A kiegyenlített párharcban elképzelhető, hogy csak az ötödik mérkőzés dönt
FOTÓ: NÉMETH PÉTER

Folytatódik az SKC – Alba Fehérvár párosmérkőzés az NB I. A csoportos férfikosárlabdabajnokságban. A három győzelemig tartó párharc győztese a legjobb négy közé kerül.
Az SKC alapszakaszbeli harmadik helyezésének köszönhetően
pályaelőnyben kezdte a párharcot. Sabáli Balázs együttese
pedig élt is a lehetőséggel: az
első, soproni mérkőzést magabiztosan nyerte a csapat, amelyben Thomas és Barovic mellett
ki kell emelni a hat kísérletből
öt hárompontost szerző Takács
Norbert játékát. Az egész csapat

kiegyenlített, jó teljesítményt
nyújtott, ráadásul a meccs
végén még a fiatal Molnár Márton is szerezhetett pontokat. A
végeredmény 89–65 lett.
A szombati, székesfehérvári
meccs hihetetlen izgalmakat
hozott: szinte végig vezetett
az SKC, az utolsó negyedben
azonban az Alba Fehérvár ledolgozta hátrányát, ezért követke-

zett a hosszabbítás. Az ötperces
ráadásban aztán jobban ment
a dobás a fehérváriaknak, végül
95–90-re nyertek, így egyenlítettek a párharcban.
A két csapat harmadik mérkőzése, amelyet kedd este ismét
Sopronban rendeztek, lapzártánk után ért véget. Az azonban biztos, hogy május 16-án
megint Székesfehérváron csapnak össze a felek.
Ha pedig szükség lesz
a mindent eldöntő, ötödik
mérkőzésre is, azt május 18-án,
vasárnap este 6 órától rendezik
az MKB-arénában.

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

Illetmény és juttatások: A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a hivatal
Közszolgálati Szabályzata szerint.
A kinevezés határozatlan időre szól. A próbaidő: 6 hónap.
További információ kérhető Horváthné Seregély Jolán osztályvezetőtől a 99/515–123-as telefonszámon.
A jelentkezéseket 2014. május 29-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 „Közterület-felügyelő munkakör”

A pályázat elbírálásának rendje: A pályázatok 2014. június 6. napjáig kerülnek elbírálásra. Az
elbíráló a pályázatok megtekintése után dönt a pályázók meghallgatásáról. 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.

Tallózó
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Mindent bele!

A Pulzus Televízió legutóbbi Ízlelő című
műsorában elhangzott receptek hozzávalói

ÚJ REJTVÉNY A SOPRONI TÉMÁBAN

A megfejtéseket május 19-ig várjuk a Soproni Téma, 9401 Sopron, Pf. 241. vagy a szerkesztoseg@sopronitema.hu
e-mail címre. A helyes megfejtők között könyvet sorsolunk ki, amely átvehető a Pro Kultúra Jegyirodájában (Sopron, Liszt Ferenc u. 1.).
Írja be az ábrába a felsorolt férfineveket, úgy, hogy mindegyiket felhasználja! A nevek keresztezhetik egymást, de csak vízszintesen és függőlegesen haladhatnak. Segítségül az összes „o” betűt beírtuk.
Antal, Asztrik, Ágoston, Ben, Botond, Domonkos, Elek, Énok, Kende, Konstantin, Krisztián, Ludovik, Nátán, Reginald, Sámuel, Vajk, Zsigmond

HEGEDÜS ISTVÁN TÁLALÁSÁBAN
Citromos halfilé sült
zöldségekkel
1 csomag retek és újhagyma,
sárgarépa, cukkini,
kaliforniai paprika,
lilahagyma, zellerszár,
2–3 gerezd fokhagyma,
gomba,
4 szelet halfilé,
1 db citrom,
olívaolaj a sütéshez

O

O

O
O

O

O

Hajdinapalacsinta
erdei gyümölcsökkel

O

O
O

O

4 kanál hajdinaliszt
csipet só, 1 db tojás,
1 doboz kókusztej,
1–2 kanál mákolaj,
a sütéshez kókuszolaj,
30 dkg erdei gyümölcs
4–5 csepp stevia édesítő
WWW.PULZUSTV.HU

A mozgássérült kisfiú édesanyja a rák ellen küzd

Akik megjárták a poklot

Orbán Gabriella és két fia, Levente és Dani örökbe fogadtak egy rákos kismacskát, Cicót FOTÓ: NÉMETH PÉTER
Madarász Réka

A 13 éves Bakonyi Levente mozgássérült. Édesanyja arra tette fel az életét, hogy gyermekének élhetőbb körülményeket biztosítson,
azonban az elmúlt hónapokban saját betegségével is kénytelen volt megküzdeni.
Bakonyi Levente születése közben oxigénhiányos állapotba
került és agyvérzést kapott.
Sokáig küzdöttek az életéért,
végül azzal engedték el a családot a kórházból, hogy néhányszor elviszik gyógytornára, és
a kisfiúnak kutya baja sem lesz.
Ehhez képest Levi hét hónaposan
még a fejét sem tudta felemelni.
– Mindenre kiterjedő vizsgálatok következtek, majd az
orvosok közölték, a kisfiamnak
egész életében százszázalékos
ellátásra lesz szüksége, és ne is
reménykedjünk abban, hogy
valaha is beszélni vagy fogni tud
majd – meséli Orbán Gabriella,

Levi édesanyja. – Ekkor határoztam el, azért is megmutatom
a világnak: Levi emberi körülmények között fog élni.
Amikor már nem volt olyan
lehetőség, amit ki ne próbáltak
volna kis hazánkban, Gabi hallott az őssejtterápiáról. Három
alkalommal repültek Kínába, és
rohamos javulást tapasztaltak
az agytörzsi sérült kisfiú szociális és kommunikációs képességeiben. Ma már tudja érvényesíteni az akaratát, a mozgásában azonban lényeges változás
nem következett be. Gabi nem is
akar tovább ezen görcsölni, úgy
döntött, inkább Levi mentális

képességeit fejlesztik, amiben gyermekeimtől. Édesanyám,
a Doborjáni Ferenc EGYMI dol- harmincéves lányom, Levi
gozói is rengeteget segítenek.
öccse, Dani és a két fiú édesapjáAz édesanya az utóbbi hóna- nak családja mindenben támopokban kénygattak. Remételen volt saját „Az orvosok közöllem, most már
betegségével is ték, a kisfiamnak
vége van a nyolc
felvenni a harcot. egész életében százhónapos pokoljá– A u g u s z - százalékos ellátásra
rásomnak.
tusban csomót lesz szüksége, és
Orbán Gabritapintottam
ella fontosnak
ne is reménykeda mellemben,
tartja a megelős z e p t e m b e r - jünk abban, hogy
zést, és szívesen
ben már meg is valaha is beszélni
segít azoknak,
műtöttek – avat vagy fogni tud majd. a k i k h a s o n l ó
be a részletekbe Ekkor határoztam
problémákkal
Gabi. – Kiderült, el, azért is megmuta- szembesülnek.
hogy a dagatom a világnak: Levi K a m p á n y f o nat rosszindutózást szervez
latú, ezért a bal emberi körülmények a mellrák elleni
mellemet le kel- között fog élni.”
küzdelem jegyélett venni. Hat
Orbán Gabriella ben, amire a kökemoterápiás és
vetkező elérhetizenöt sugárkezelésen vagyok tőségeken várja a sorstársak
túl, amit kétszeres dózisban jelentkezését: +36/20/424–5103
kaptam, hogy minél kevesebb vagy levendula2001@hotmail.
időt kelljen távol töltenem a com e-mail címen

Olvasói levél
Saját tapasztalatait is elmesélte, sőt a probléma megoldására ötletet is adott egy olvasónk. Neumann Ádámné
a múlt heti Soproni Témában
megjelent Betegen az óvodába? című cikkünkre reagált,
amelyben arról írtunk, hogy
sok szülőnek problémát okoz
elhelyezni a beteg gyermekét.
A nagyszülők gyakran távol
élnek, a munkáltatók pedig
nem nézik jó szemmel, ha sokat hiányzik a dolgozó.
Olvasónk felvetette egy
„pótnagyibank” létrehozásának a lehetőségét.
– Sokan vagyunk nyugdíjasok, akik nem élnek saját

gyermekük közelében, lenne
időnk és kedvünk is ilyenkor –
mintegy pótnagyiként – besegíteni a szülőknek, ha beteg a
gyermekük. Vagy az óvodákban vagy a gyermekorvosi
rendelőkben kellene nyilvántartani a segítésre kész pótszülőket, így ha valamelyik intézményben felmerül a probléma a gyermek betegsége
esetén, lenne kihez fordulni,
kit megkérdezni, hogy adott
időpontban tudná-e vállalni
egy kicsi ápolását, természetesen a szülőkkel is egyeztetve – írta Neumann Ádámné.
Olvasónknak köszönjük
a levelet!

Köztes átmenetek

- a drog

I. NEMZETKÖZI

BONSAI
KIÁLLÍTÁS

A Soproni Bonsai Egyesület és a
Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft.
közös rendezvénye
Liszt Ferenc
Konferencia és Kulturális Központ
Sopron, Liszt F. u. 1.
2014. május 16-18.
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A kiállít
csoport ás kizárólag
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Jelentke an látogatható
.
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a Jegyir formáció
odában.
A kiállítást a
Köztes Átmenetek
Nonprofit Kft.
működteti.

RÚZSA MAGDI

Május 16., péntek
A kiállítás megtekinthető:
11.00-19.00 óráig
11.00 A kiállítás megnyitása
Taoista Thai-Chi
bemutató
13.00 Alakítási bemutatók
Május 17., szombat
A kiállítás megtekinthető:
10.00-19.00 óráig
10.00 Harcművészeti bemutatók
Shotokan karate, Muay-Thai,
Aikido, Jodo
13.00 Alakítási bemutatók

SZÍNHÁZI JELLEGŰ KONCERTJE
-¹JUS CSÔTÎRTÎKp,ISZT KÎZPONT
Május 18., vasárnap
A kiállítás megtekinthető:
9.00-12.00 óráig
9.00-12.00
Yamadori bemutató (jamboree)
Több mint 100 éves galagonya
alakítása a kiállítás résztvevőivel

Jegyár: 3600 Ft

