Sopron Megyei Jogú Város

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata
(9400 Sopron, Fő tér 1.) pályázatot ír ki a tulajdonában álló,
a történelmi belvárosban található

Sopron, Előkapu 5. fszt. 3. (soproni 200/A/3 hrsz)
61 m2 nagyságú üzlethelyiség bérbeadás
útján történő hasznosítására
Irányadó bérleti díj: havi 74.054 Ft + áfa
A pályázat benyújtásának határideje:
2017. május 31. 16.00 óra.
Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata
a hosszú távú hasznosítás érdekében a nyertes pályázóval
10 éves bérleti szerződést köt.
A pályázat kiírója a bérleti díjat irányárnak tekinti, attól
eltérő ajánlatot is elfogad a pályázóktól!
Az ingatlan megtekintésére a pályázat kiírója a pályázatok
benyújtása előtt lehetőséget biztosít az ingatlan üzemeltetőjén,
a Sopron Holding Vagyonkezelő Zrt.-n keresztül
(06/99/514-644-es telefonszámon).
A megtekintések időpontja:
2017. május 9. (kedd), 10.00 óra
2017. május 17. (szerda), 14.00 óra
2017. május 25. (csütörtök) 13.00 óra
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 Osztályán
Vass László ügyintézőtől, (tel: 06/99/515-135).

FELHÍVÁS!

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.)
a 2017. évben, Sopron közigazgatási területén

KÖRNYEZETSZÉPÍTÉSI

VERSENYT
HIRDET A KÖVETKEZŐ KATEGÓRIÁKBAN
1. intézmények
2. lakóközösségek
3. családi házak

4. balkon, erkély, terasz
5. vállalkozások

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

NEVEZÉSI HATÁRIDŐ
2017. június 1.
Értékelésre kerül minden kategóriában az,
aki írásban nevezett be e nemes versenybe.

GYŐZTESEKET KATEGÓRIÁNKÉNT
HIRDETNEK, JUTALMUL VÁSÁRLÁSI
UTALVÁNYT KAPNAK
I. helyezett: 50 000 Ft,
II. helyezett: 40 000 Ft,
III. helyezett: 30 000 Ft értékben.
Részvételüket előre is köszönöm!
Dr. Simon István alpolgármester

Támogassuk tovább a kárpátaljai
Csongor települést!
A hűség és a szabadság városa, Sopron, immáron két esztendeje vállal mentori, patrónusi feladatot, hogy segítse a
kárpátaljai Csongor településen élő magyarokat.

Munkatársat keresünk az alábbi munkakörbe:

Minden segítség ellenére Csongor lakosai, határon túli
magyar honfitársaink, továbbra is nehéz helyzetben élnek.

MŰVEZETŐ
Feladatok:
t B[ÏQÓULF[ÏTJNVOLÈLNVOLBIFMZJJSÈOZÓUÈTB T[FSWF[ÏTF
t BLJWJUFMF[ÏTNJOǮTÏHÏOFL UFDIOPMØHJBJ
LÚWFUFMNÏOZFJOFL àUFNUFSWÏOFLCFUBSUBUÈTB
t ÏQÓULF[ÏTFLFOGFMNÏSÏTFLLÏT[ÓUÏTF
t ÏQÓUÏTJOBQMØWF[FUÏTF
t LJWJUFMJUFSWFLFMMFOǮS[ÏTF GFMàMWJ[THÈMBUB

Ezért a településen élő gyerekek életkörülményeinek javítására, Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata gyűjtést szervez

a csongori iskola
gyermekétkezdéjének felújítására.
Arra kérjük a soproni polgárokat, hogy csatlakozzanak
az önkormányzati kezdeményezéshez és támogassák a
felújítást.
Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata a
11600006-00000000-63368046 (Erste Bank)
számú számlaszámra
2017. május 31-ig várja a pénzbeli adományokat.

Vágyak és álmok

A közlemény rovatban kérjük, tüntesse fel
a következő szöveget:

Horváth Endre fotóművész 42. önálló aktfotó kiállítása

Adomány Csongor település patronálására.

Festőterem (Petőfi tér 8.)

Fogjunk össze ismét, jelezve, hogy
Sopronra számíthat a nemzet!

A kiállítás nyitva: hétfő kivételével naponta 10-18 óráig.

2017. május 20. – június 10.

Elvárásaink:
t T[BLJSÈOZÞLÚ[ÏQWBHZGFMTǮGPLÞWÏH[FUUTÏH
t HFOFSÈMLJWJUFMF[ÏTFLCFOT[FS[FUUNJOJNVNÏWFT
NBHBTÏQÓUÏTJNǻWF[FUǮJWBHZÏQÓUÏTWF[FUǮJHZBLPSMBU
t ÚOÈMMØNVOLBWÏH[ÏT
t KØT[ÈNÓUØHÏQFTGFMIBT[OÈMØJJTNFSFUFL.40óDF
t #LBUFHØSJÈTKPHPTÓUWÈOZ
Amit nyújtunk:
t WFSTFOZLÏQFTKÚWFEFMFN
t NPCJMUFMFGPO
t NVOLBWÏH[ÏTIF[DÏHBVUØ
t T[BLNBJGFKMǮEÏTMFIFUǮTÏHF
.VOLBWÏH[ÏTIFMZF/ZVHBU.BHZBSPST[ÈH
.VOLBIFMZTPQSPOJLÚ[QPOU
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Sopron Megyei Jogú Város
Önkormányzata

$TBLB[FMWÈSÈTBJOLOBLNFHGFMFMǮQÈMZÈ[ØL
KFMFOULF[ÏTÏUWÈSKVLB
sopron@stettin-hungaria.huFNBJMDÓNSF

A

Muzsikás
bemutatja

Allegro Barbaro címmel,
Bartók és Kodály zongoramuzsikája
a népzene szárnyán

közreműködik: Fülei Balázs zongoraművész
Petrás Mária (Moldva, ének), Farkas Zoltán és Tóth Ildikó (tánc)

2017. június 2. 19 óra

Sopron
Liszt Ferenc Konferencia és Kulturális Központ, Liszt-terem
Jegyár: 2800 Ft. Jegyiroda: 9400 Sopron, Liszt Ferenc utca 1. Tel.: (99) 517 517;
jegyiroda@prokultura.hu; wwwfacebook.com/prokultura; www.prokultura.hu

10 Soproni ﬁatalok

www.sopronitema.hu

2017. május 17.

Az ötnapos rendezvényen kilenc különböző előadást tartottak

Egy hét a babákért, mamákért
Kilencedik alkalommal szervezték meg
a soproni védőnők a baba–mama hetet.
A Lewinszky Anna Gyakorló Óvodában múlt héten minden nap izgalmas előadásokon vehettek részt az érdeklődők.

A baba–mama héten részt vettek kisgyermekes anyukák és várandósok is
FOTÓ: NÉMETH PÉTER

Fáys verselő
1. helyezése
Horváth Noémi Rebeka, a Soproni Szakképzési
Centrum Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai
Szakgimnázium két tanítási nyelvű közgazdasági képzésének 9. évfolyamos diákja országos első helyezést
ért el versével. Az Irodalmi
Rádió szerkesztősége írta ki
Szülőnek lenni címmel pályázatát, amelyen a 18 év
alatti verselők közül első
helyezett lett Horváth Noémi Rebeka az édesanyáról
írt versével. Az eredményhirdetést a Miskolci Egyetemi Könyvtárban rendezték.
Mint arról lapunkban már
beszámoltunk, Rebeka
hatodikas kora óta ír verseket, de csak nemrégiben mutatta meg magát
a nyilvánosságnak is. Idén
tavasszal a második legjobb „trubadúr” lett a 18 év
alatti verselők számára kiírt pályázaton. A szerelmes vers versenyre a Szeretsz-e? című művével jelentkezett.

kisgyerekes anyuka vett részt
a rendezvényen. Idén a „klasszikus” gyermeknevelési kérdések
mellett több alternatív előadás is
helyet kapott a programban, így
például a hordozóklub is bemutatkozott, vagy a mosható pelenkákról is hallhattak a résztvevők. Egyre gyakoribb probléma
a gyermekkori beszédfejlődés
elmaradása, így erről is tartott
előadást egy logopédus.
– Nagyon jó hangulatúak voltak az előadások, idén is hiteles
szakembereket sikerült meghívnunk. A résztvevők is aktívak voltak, sokat kérdeztek – zárta Varga
Györgyné. – Jövőre is készülünk
majd baba–mama héttel, hiszen
a jubileumi, 10. következik.

den nap felidézem magamban… Nagyon jólesett, hogy Várdai István azt mondta: „Minden
perc, amit a hangszereddel töltesz, értékes!”. Kesselyák Gergely pedig el sem tudja képzelni,
jövőre milyen darabbal készülök, ha már most ilyen szinten
vagyok. Én már tudom. (nevet)

– Mi volt a legnagyobb, a műsorhoz kötődő élményed?
– Amikor vártam a visszajelzést az előző fordulóból. Óránként néztem a leveleimet és eljátszottam a gondolattal, hátha
továbbjutok! Nagyon jó volt találkozni a továbbjutó gyerekekkel
is: inspirálnak.
– Anna, mit jelent számodra
a fuvola, a zene?
– Meg kell említenem Erika
nénit. A tanárom ajtaján mindig
jó érzés bemenni, mert tudom,
hogy az olyan hely, aminek sok
mindent köszönhetek. Itt tanultam meg kitartónak lenni, küzdeni, nagyot álmodni, bátrabban kiállni a színpadra, csodás
helyekre juthattam el, rengeteg
kamaracsoportban élvezhettük
az együtt muzsikálást. A zene színessé teszi az életemet: a mindennapjaim része, ha nem lenne,
nem látnám–hallanám, miben
fejlődök. A darabjaim folyamatosan a fejemben mennek, ott
javítgatok rajtuk, tanulom őket.

Sopronból
a Virtuózokba

GYŐRI-VARGA NÓRA

Kitartónak lenni,
nagyot álmodni – erre
is tanítja a zene a 14
éves soproni Holpár
Annát, akit a Virtuózokban a legjobb 25
közé választottak.
– A fuvola a te hangszered:
mikor kezdtél el rajta játszani?
– Nyolcéves koromban. Nagyon
szépnek tartottam kívülről, és
a hangja is kellemes. Előtte egy
évig furulyáztam anyukámmal,

Roth Gyula
Erdészeti, Faipari
Szakképző Iskola
és Kollégium

a két hangszer fogásai szinte
megegyeznek.
– A győri Révai Miklós Gimnáziumba jársz. Mikor jut
időd a soproni zeneiskolára?
– Nem volt kérdés, hogy a Révai mellett is itthon folytatom
a zeneiskolát: nagyon erős szálak kötnek ide, szeretem a tanárnőmet, Bálintné Horváth Erikát.
Minden héten 180 kilométert
utazom a soproni próbák miatt.
– Amikor a Virtuózokban
a zsűri értékelt, mi esett az elmondottakból a legjobban?
– Kimondhatatlanul jó érzés
volt előttük állni! Szinte min-

Lippai János
Kertészeti
Szakképző Iskola és
Kollégium telephely

PÓTFELVÉTELI ELJÁRÁST
hirdet a következő szakokra:
szakgimnáziumi képzés:
OKJ 54 543 01 Faipari technikus
OKJ 54 850 01 Környezetvédelmi
technikus,
illetve
szakmunkások szakközépiskolája –
érettségire való felkészítés (2 év)

szakgimnáziumi képzés:
OKJ 54 581 02 Parképítő és
fenntartó technikus
szakközépiskolai képzés:
OKJ 34 541 06 Szőlész–borász
OKJ 34 215 04 Virágkötő és
virágkereskedő

Érd: 06 99 / 506 - 470

Érd: 06 20 / 414 - 0803
FNBJMSPUIT[LJIVrXXXSPUIT[LJIV

›

A sürgősségi gyermekellátásról, a vándorbölcső-mozgalomról, a baba–mama jelbeszédről,
de a TSMT tréningről és például
a szülés utáni regenerációról is
hallhattak az idei baba–mama
hét látogatói. Közel kétszázan
vettek részt a rendezvénysorozaton. – Idén kilencedik alkalommal
szerveztük meg a baba–mama
hetet, mindig májusban tartjuk a rendezvényt, kapcsolódva
az anyák napjához – mondta
Varga Györgyné vezető védőnő.
– A programnak az a célja, hogy
a kismamák, anyukák hiteles
információkat kapjanak, tudjanak tapasztalatokat cserélni.
Az előadások idén is népszerűek voltak, sok várandós, illetve

EREDMÉNYEK: Anna több nemzetközi versenyen szerepelt
már, valamennyiszer arany minősítést vagy különdíjat szerezve. Az idei győri Ifjú Muzsikusok Fesztiváljának nívódíjasa. A Virtuózok komolyzenei tehetségkutató 2017-es évadában a 3. fordulóig jutott, tervezi, hogy jövőre ismét megméreti magát. A Gaudete kamarazenekar alapítója.

Licista diákok
az egyetemen
Középiskolás diákokkal telt meg
a Ligneum látogatóközpont és
az NRRC Kutatóközpont – a Berzsenyi Dániel Evangélikus (Líceum) Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium tanulóinak
hetvenöt fős csoportja ismerkedett a Simonyi-karral.
A diákoknak „Okos eszközök
körülöttünk” címmel reggeli előadást tartott Soós Sándor, majd
dr. Pödör Zoltán segítségével kiderült, hogy „miért gyűjtünk
ennyi adatot”.
A Faanyagtudományi Intézet, valamint a Terméktervezési és Gyártástechnológia Intézet kollégáinak vezetésével

a program kisebb csoportokban
folytatódott. Megnyíltak a kapui
a Faalapú Termékek és Technológiák Intézet laborjainak és
a tanműhelynek, így a diákok az
intézetek kollégáinak és a tanműhely vezetőjének segítségével testközelből ismerkedhettek
a faipari pályával, a tudomány
új eredményeivel. Végül ismét
zsúfolásig telt a Ligneum, ahol
dr. Dőry István jóvoltából a „Fenntartható életmód, ökolábnyom”
című interaktív, filmbemutatókkal színesített előadásával zárult
a program, amely izgalmas utazást jelentett a diákoknak és vendéglátóiknak egyaránt.

Továbbra is várjuk az iskolák rendezvényeiről, ifjú tehetségeiről szóló értesítéseket a helyisulik@gmail.com e-mail címre!

A hét mottója:
„A bor férﬁdolog,
csendesen kell
beszélni róla.
Leghelyesebb egy
pohár bor mellett.”
Márai Sándor
magyar író,
költő, újságíró

›

AJÁNLÓ

Könyvajánló
Mikor igyak, mikor ne?
Magyar írók novellái
a borról – szerkesztette Kőrössi P. József

Hamvas Béla novellája adta a címét annak
a novellagyűjteménynek, amelyben magyar
írók – többek között Krúdy Gyula, Mikszáth Kálmán, Móricz Zsigmond,
Juhász Gyula, Kolozsvári Grandpierre Emil, Kóbor Tamás, Karinthy Frigyes, Márai Sándor, Nagy
Endre, Nagy Lajos, Szép
Ernő, Tömörkény István – vallanak a borhoz, a boriváshoz fűződő kapcsolatukról.

Ez történt
Sopronban
100 évvel ezelőtt, 1917-ben
hunyt el Miskolcon Vetter K.
Pál szőlész, a soproni városi szőlőtelep igazgatója,
szőlészeti és borászati felügyelő. 1897–1908 között
kiadta a Westungarische
Weinbergsbote című lapot,
de publikált a Borászati Lapok, a Köztelek, a Pozsonyi Gazda és a Soproni Hírlap hasábjain is. 1856-ban
született.
75 évvel ezelőtt, 1942-ben
a soproni borvidék a városban
és a környező községekben
összesen 3042 katasztrális
hold szőlőt és szőlőnek alkalmas területet foglalt magába.
Forrás: Székely Lajos: Sopron város mezőgazdaságának szocialista átalakulása.
Soproni Szemle, 21. évfolyam, 1. szám.
A Széchenyi István Városi
Könyvtár internetes oldalán
(www.szivk.hu) megtalálható adatbázisból közöl részleteket lapunk.

VÁRJUK OLVASÓINK LEVELEIT!
Segítsen nekünk! Ossza meg véleményét szerkesztőségünkkel!
Van egy jó története? Ismer érdekes embereket?

Szerkesszük közösen a Soproni Témát!
szerkesztoseg@sopronitema.hu

Június 5. 15.00 és 19.00 / Soproni Petőfi Színház

Utoljára Sop

ronban!

