


KÖZLEMÉNY
Magyarország Köztársasági Elnöke az

Európai Parlament tagjainak választását

2014. május 25-re
(vasárnap)

tűzte ki.

A szavazás
06.00 órától 19.00 óráig tart.

Szavazni egy listára lehet.

Szavazni csak személyesen, a
 választópolgár lakóhelyén vagy átjelentkezéssel

a tartózkodási helyén lehet.

A választópolgárnak igazolnia kell 
személyazonosságát, valamint a lakcímét.

Ha a szavazás napján Ön Magyarországon,
de nem a lakóhelyén tartózkodik,

átjelentkezéssel szavazhat.
Átjelentkezési kérelmet

2014. május 23-án 16.00 óráig
nyújthat be a lakóhelye szerinti jegyzőnél 

vagy a választások hivatalos honlapján 
keresztül, a www.valasztas.hu honlapon.

Sopronban átjelentkezéssel szavazni
csak a Széchenyi István Gimnáziumban

(Sopron, Templom u. 26.) lévő
1. számú szavazókörben lehet.

A Sopron településszintű lakcímmel
rendelkező választópolgárok 

szintén itt szavazhatnak.

Mozgóurnát a választópolgár csak írásban
kérhet a helyi választási iroda vezetőjétől

2014. május 23-án 16.00 óráig vagy
a szavazás napján 15 óráig a
szavazatszámláló bizottságtól.

A mozgóurna igénylés okát meg kell jelölni!

Részletes tájékoztatásért a
Polgármesteri Hivatalban működő

Választási Irodához
(Sopron, Új utca 12.,  tel:  99/515–152)

lehet fordulni.

Helyi Választási Iroda





Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
pályázatot hirdet

ANYAKÖNYVVEZETŐ
munkakör betöltésére.

Pályázati feltételek:
az alábbi képzettségek valamelyike: főiskolai szintű igazgatásszervező szakképzettség; egyetemi vagy 
főiskolai szintű végzettség és anyakönyvvezetői vizsga; középiskolai végzettség és anyakönyvvezetői 
vizsga;
számítógépes felhasználói ismeretek (Word, Excel, Internet-használat),
cselekvőképesség,
büntetlen előélet,
magyar állampolgárság,
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalása,
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tv. (Kttv.) 85. §-a alapján ne álljon fenn 
összeférhetetlenség.

A munkakör ellátásánál nagyon fontos, hogy a pályázó rendelkezzen az alábbi kompetenciákkal: kiváló 
szintű pontosság, precizitás, kommunikációs készség, megbízhatóság, határozottság, magabiztosság 
és konfliktuskezelő képesség.

Munkakör fő tartalma:
Anyakönyvvezetői feladatok teljes körű ellátása: születés, házasságkötés, bejegyzett élettársi kapcsolat, 
haláleset anyakönyvezése és az ezzel összefüggő hatósági feladatok ellátása. Anyakönyvi kivonatok kiállítása, 
nyilvántartások vezetése, állampolgársági kérelmekkel kapcsolatos feladatok teljesítése, egyszerűsített honosítási 
eljárással kapcsolatos ügyintézés, névváltoztatási ügyekkel kapcsolatos feladatok ellátása. Családi eseményekkel 
kapcsolatos ünnepségek lebonyolítása, teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatok felvétele stb.

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 határozatlan időre szól. A próbaidő: 6 hónap.
További információ kérhető dr. Tószegi Ildikó igazgatási osztályvezetőtől a 99/515-151-es telefonszámon. 

A jelentkezéseket 2014. június 4-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 „Anyakönyvvezető”

A pályázat elbírálásának rendje: A pályázatok 2014. június 13. napjáig kerülnek elbírálásra. Az 
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. 

Sopron Megyei Jogú Város

PÁLYÁZAT



Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy
Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a

pénzbeli és természetbeni ellátások helyi szabályairól
szóló 4/2011. (II.28.) rendelete módosításra került. 

2014. 05. 05-től a jövedelmi értékhatárok
az alábbiak szerint módosultak:

Családban élők
száma (fő)

1 főre eső
jövedelemi értékhatár 

6 vagy több fő 48 450 Ft
5 fő 54 150 Ft
4 fő 59 850 Ft
3 fő 65 550 Ft
2 fő 71 250 Ft
1 fő 76 950 Ft

Ennek értelmében a

szociális tűzifa igénylésének beadási határideje
2014. 05. 01-től – 2014. 06. 30-ig

került meghosszabbításra.
A támogatáshoz szükséges nyomtatvány és a csatolandó 

dokumentumok letölthetők a www.sopron.hu weboldalról, 
valamint személyesen átvehető a

Humánszolgáltatási Osztály Szociális Csoport irodáján, 
Sopron, Új u. 3. szám alatt kizárólag ügyfélfogadási időben. 

Hétfő: 13:30-tól 17:00-ig
Szerda: 8:00–12:00-ig, 13:00–16:00-ig

 Bővebb tájékoztatás kérhető személyesen és telefonon
(Tel.: 99/515–184)



Sopron Megyei Jogú Város
pályázatot hirdet

3 db nyugdíjasok házában lévő 
önkormányzati lakás bérbevételére 

Pályázni lehet:

Sopron, Major köz. 3. fszt. 1. szám alatti 
1 szobás, 30 m²-es, összkomfortos lakásra.

A lakás megtekinthető
2014. 05. 27. (kedd) 09.00–10.00 óra között

Sopron, Major köz 3. I/8. szám alatti 
1 szobás, 30 m²-es, összkomfortos lakásra 

A lakás megtekinthető
2014. 05. 27. (kedd) 09.00–10.00 óra között

Sopron, Major köz 3. II/23. szám alatti
1 szobás, 36 m²-es, összkomfortos lakásra

A lakás megtekinthető
2014. 05. 27. (kedd) 09.00–10.00 óra között

 A pályázatok benyújtási határideje:
2014. június 02. (hétfő) 13.30–17.00 óra között

A pályázati kiírás átvehető
a Humánszolgáltatási Osztály Szociális Csoport irodáján, 

Sopron, Új u. 3. kizárólag ügyfélfogadási időben. 
Bővebb tájékoztatás kérhető személyesen és telefonon

(Tel.:99/515-210)

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
pályázatot hirdet

NEMZETISÉGI ÉS TELEPÜLÉSRÉSZI 
ÖNKORMÁNYZATI REFERENS

munkakör betöltésére.

Pályázati feltételek:
jogász vagy igazgatásszervező vagy közigazgatási menedzser szakképzettség,
számítógépes felhasználói ismeretek (Word, Excel, Internet-használat),
büntetlen előélet,
magyar állampolgárság,
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tv. (Kttv.) 85. §-a alapján ne álljon fenn 
összeférhetetlenség,

Előnyt jelent:
közigazgatásban hasonló területen szerzett gyakorlat.

Munkakör fő tartalma:
A Sopronban működő négy nemzetiségi és négy településrészi önkormányzat testületi munkájának segítése. 
Közreműködés az ülések előkészítésében, lebonyolításában, (előterjesztések, jegyzőkönyvek, határozatok 
elkészítése). Jogi segítség nyújtása a testületi munkához.

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 határozatlan időre szól. A próbaidő: 6 hónap.

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

A jelentkezéseket 2014. június 4-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 „Nemzetiségi és településrészi önkormányzati referens”

A pályázat elbírálásának rendje: A pályázatok 2014. június 13. napjáig kerülnek elbírálásra. Az 
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.

Sopron Megyei Jogú Város

PÁLYÁZAT



RÚZSA MAGDI
SZÍNHÁZI JELLEGŰ KONCERTJE

Jegyár: 3600 Ft

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

A műsorváltozás jogát fenntartjuk!

Liszt Ferenc Konferenc  Sopron, Liszt Ferenc u. 1.
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www.prokultura.hu www.facebook.com/prokultura



2014. május 21.8
Az oldalakat összeállította: RÁZÓ LÁSZLÓ  www.sopronitema.hu

Sport

Bajnoki elődöntőt játszhat az SKC! Sabáli Balázs 
csapata a legjobb négy közé jutásért folytatott 
párharcban, hatalmas küzdelemben, 3:1-es össze-
sítéssel legyőzte a tavalyi bajnok Alba Fehérvár 
együttesét. Mindezt úgy, hogy Jonathon Thomp-
son után a csapat másik meghatározó játékosa, 
Filip Barovic is megsérült, a szezonban már egyi-
kük sem léphet pályára. Az SKC–Atomerőmű 
SE bajnoki elődöntőt ma este kezdik Pakson.

A bajnoki középszakasz utolsó 
hazai  meccsén Jonathon 
Thompson, az SKC amerikai hát-
védje szenvedett súlyos sérü-
lést. Aztán az Alba Fehérvár 
elleni párharcban a múlt keddi, 
soproni mérkőzésen újabb 
meghatározó játékos dőlt ki: 
Filip Barovic egy szerencsétlen 
ütközést követően cserét kért, 
ugyanis kézközépcsonttörést 
szenvedett. Hetekig gipszben 
lesz a keze, így idén már ő sem 
játszhat. 

Sabáli Balázsnak így mind-
össze hét felnőtt korú játé-

kosa maradt, a csapat 
ilyen előzményekkel 
készült az Alba Fehér-
vár elleni székesfehér-

vári mérkőzésre. 
A meccsen aztán az el  ső 

perctől látszott a csapaton: a sze -
rencsétlen sérülések nagyon 
összekovácsolták a társaságot. 
A Barovic helyére lépő 37 éves 
Trepák Zoltán az elejétől szor-
galmasan gyűjtögette pontjait. 
Kiválóan játszott Fehérváron 
Ruják András is, aki 5 kísérlet-
ből négy hárompontost szer-
zett, Thomas, Boriszov és Dénes 
pedig hozta a megbízható for-
máját. A meccsen végig fej-fej 
mellett haladtak a csapatok, 
a rendes játékidő vége előtt 
néhány másodperccel Trepák 

egy hármassal egyenlített, majd 
a hosszabbításban a Sopron 
hatalmas küzdelemben meg-
szerezte a győzelmet, a végered-
mény 94–90 lett, az SKC így 3:1-
re nyerte a párharcot.

– A Fehérvár ellen mindent egy 
lapra tettünk fel, óriási erőbe-
dobással küzdöttünk – mondta 
Trepák Zoltán, az SKC csapatka-
pitánya. – A két kulcsember hiá-
nya miatt természetesen sokkal 
nagyobb feladat hárult azokra, 
akik korábban kevesebbet ját-
szottak. Szerencsére mindenki 
bizonyította, hogy lehet rá szá-
mítani, ezért sikerült a bravúros, 
fehérvári győzelem.

Trepák Zoltán szerint a Paks 
elleni elődöntőben még nehe-
zebb dolga lesz a csapatnak: 
– A Paks erősebb, mint a Fehér-
vár, ezt a középszakaszbeli 
eredmény is mutatja. Nálunk 
két kezdőjátékos is hiányzik, 
a Paksban azonban úgy tudom, 
mindenki hadra fogható. Ennek 
ellenére természetesen nem 
adjuk fel, nagyot fogunk küz-
deni a döntőért, remélem, 
ebben a soproni közönség is 
támogat minket.

Az Atomerőmű SE – SKC pár-
harc első mérkőzését ma este 6 
órától rendezik Pakson, a máso-
dik meccs szombaton este 6 órá-
tól lesz az MKB-arénában.

SKC: bajnokveréssel négy közé jutott a csapat

Harc a döntőért

szenved
lesz a ke
játszhat.

Sabáli
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A Barov
Trepák Z
galmasa
Kiválóan
Ruják An
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pedig ho
máját. A
mellett 
a rende
néhány

Az Alba Fehérvár elleni párharcot a két kulcsember kiesése 
után is megnyerte az SKC. Ruják András (j) például öt 
kísérletből négy hárompontost szerzett. FOTÓ: NÉMETH PÉTER 

Megnyerte az NB II. nyugati 
csoportjának bajnoki címét 
a Casino Soproni Tigrisek férfi-
kosárlabda-csapata. A soproni 
együttes így osztályozót játsz-
hat a feljutásért.

Már egy fordulóval a bajnok-
ság vége előtt biztossá vált, hogy 
a soproni csapat nyeri a bajnok-
ságot: a Tigrisek a 3. helyen álló 
Kaposvár ellen nagyon küzdel-
mes mérkőzésen két ponttal, 
76–74 arányban győztek ide-
genben. Így az utolsó forduló 
eredményeitől függetlenül 

megnyerték a bajnokságot, ami 
a klub történetének eddigi leg-
jobb eredménye is egyben. 

A Casino Soproni Tigrisek leg-
közelebb május 23-án, pénteken 
este fél 8-tól lép pályára Sop-
ronban, a Belvárosi Sportcsar-
nokban. A nagy rivális, Orosz-
lány elleni mérkőzésre várják 
a szurkolókat, hiszen a meccs 
tétje, hogy megőrzi-e hazai 
veretlenségét a csapat. A nézők 
a találkozót követően együtt 
ünnepelhetik a csapattagokkal 
a bajnoki címet.

Soproni Tigrisek 
az NB II. bajnoka

A Bettelheim Vilmos Emlékversennyel kezdetét vette 
az idei vitorlásszezon a Fertő tavon. Szombaton és 
vasárnap a kalóz, finn, valamint az optimist osztá-
lyokban rendeztek versenyeket. A futamok előtt volt 
a hagyományos vitorlabontó ünnepség, amelynek 
keretében megkoszorúzták a tavat. A rendező Fertő 
tavi Vitorlás Szövetség elnöke, dr. Schneider István 
szerint az idei szezonban minden eddiginél színe-
sebb lesz a versenypaletta a tónál. FOTÓ: NÉMETH PÉTER

Itt a vitorlásszezon!



2014. május 21. 9
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Sport

LELÁTÓ
Futball

Május 23., péntek 18.00, 
városi stadion
Soproni VSE–GYSEV – 
Szolnok NB II-es labda-
rúgó-mérkőzés

Kosárlabda 
Május 24., szombat 
18.00, MKB-aréna
SKC – Atomerőmű SE, féri 
NB I. A csoportos kosár-
labda-bajnokság, ráját-
szás, elődöntő

Túra
Május 25., vasárnap
Hősök napi és Schottán 
Rezső-emléktúra
Találkozás: 8.40-kor a 
Hajnal téren 
Táv: 4,9 kilométer 
Program: Hajnal tér – hősi 
temető (megemlékezés az 
elesett katonákról) – kar-
melita templom – Geszte-
nyés körút – Kolostor erdő 
– Fáber rét – Lövér kaland-
park – Károly-magaslat 
(megemlékezés Schottán 
Rezsőről) – Dalos kő – sípá-
lya – Hotel Lövér

Csoportos 
kenutúra

Májusban minden 
vasárnap reggel 8.30-
tól 11.30-ig
Találkozás: Balf és Fer-
tőrákos között, a Csárda 
csatornánál 
A túrát a Natura Ökotúrák 
Kft. szervezi, jelentke-
zés és információ: Sop-
ron, Várkerület 24., +36-
30/9866–488, e-mail: 
na-tura@na-tura.hu INICIÁL AUTÓHÁZ – SOPRON, Balfi u. 160/B. Tel.: 99 508 140

Másodszor rendezték 
meg a Lövér uszodá-
ban a szinkronúszó 
sportnapot. Az érdek-
lődők múlt vasárnap 
nemcsak megnéz-
hették a bemutató-
kat, a gyakorlatban 
is megismerked-
hettek a különleges 
sportág alapjaival.

A vizessportok közül az egyik 
legfiatalabb a szinkronúszás: 
Sopronban mindössze 10 éve 
honosították meg a sportágat. 
Később a Synchro Sopron SE is 

megalakult Turi Andrea edző 
vezetésével, városunk ifjú szink-
ronúszói pedig az utóbbi évek-
ben egyre komolyabb hazai 
és nemzetközi eredményeket 
érnek el. A szinkronúszó sport-
napot azért rendezik meg 
most már második éve, hogy 
minél többen ismerkedjenek 
meg testközelből is az egyedi 
sportággal.

– Sajnos a szinkronúszás nem 
tartozik a kiemelten támoga-
tott sportágak közé, ráadásul 
nem csapat-, hanem egyéni 
sport, ami a fiatalok esetében 
nagyobb terheket ró a szülőkre 
– mondta Turi Andrea. – Mind-
ezek ellenére az elmúlt években 

elég komoly nemzetközi hírne-
vet szereztünk a soproni szink-
ronúszásnak. A mostani sport-
nappal az volt a célunk, hogy 
az emberekhez közel vigyük 
a sportágunkat, a szü  lők pedig 
bátran hozzák el a gyerekeket 
edzésekre.

A szinkronúszó sportnapon 
az érdeklődők végigkövethették, 
milyen komoly munka van pél-
dául egy egyperces kűrgyakorlat 
mögött. Bárki bepillanthatott 
a kulisszák mögé: az érdeklődők 
elsajátíthatták az alaplépéseket 
és technikákat, megismerked-
hettek a szárazföldi edzések-
kel, sőt, egy rövid koreográfiát 
is betanulhattak. 

A sportnapnak igazi sztár-
vendégei is voltak: bemutatót 
tartott a szlovák válogatott két 
tagja, akik jó eséllyel a riói olim-
pián is ott lesznek.

– Nekünk itt, Sopronban 
elsősorban a fiatalok edzése, 
oktatása a feladatunk, hiszen 
a nagycsoportostól a serdülő 
korosztályig járnak hozzánk 
szinkronúszásra – tette hozzá 
a soproni edző. – Hétvégén 
Monoron lesz egy nemzetközi 
verseny, aztán július elején ren-
dezik meg a legrangosabb hazai 
megmérettetést, a Hungarian 
Opent, amelyre nagyon készü-
lünk. Mindkét versenyen szeret-
nénk ismét jól szerepelni.

Kipróbálhatták a szinkronúszást az érdeklődők a sportnapon

Művészi tánc a vízben

A szinkronúszó sportnap célja, hogy minél többen megismerjék ezt a különleges sportágat FOTÓ: NÉMETH PÉTER

Szalai Viktor

Egy góllal alulmaradt a megyei rangadón 
a Soproni VSE–GYSEV labdarúgócsapata. 
A Gyirmót 2–1-es győzelmével őrzi esé-
lyét az élvonalba jutásra, ám Sifteréknek 
sem kell lemondani még a nyolcadik hely-
ről. A Vasút pénteken a szezon utolsó hazai 
találkozóját játssza a Szolnok ellen.

– Foghatjuk a balszerencsére, 
de a saját hibáinkra is a vere-
séget – mondja Sifter Tamás. 
– Azt gondolom, hogy ha tíz 
perc után vezetünk idegen-
ben, az nekünk kell, hogy erőt, 
önbizalmat adjon. Ennek elle-
nére a ha  zai csapat tizenöt perc 
alatt megfordította a mérkő-
zést, sajnos megint azt kell 
mondani, hogy a mi hibáink-
ból. A jövőben erre jobban oda 
kell figyelnünk.

Mindenképpen említést 
kell tenni Halasi Péterről, aki – 
ahogy szokták mondani – egé-
szen ihletett formában védett 
a megyei rangadón. A kapustel-
jesítmény azonban most nem 
ért ponto(ka)t. Soproni oldalon 
két rutinos labdarúgó, Sifter és 
Deme próbálta tartani a lépést 
– ami a gólokat illeti, minden-
képpen – az ellenféllel. 

Sifter azt mondja, hogy örül 
a találatának, de nagy jelentősé-
get nem tulajdonít neki: – Per-
sze örül az ember, ha gólt sze-
rez, vagy gólpasszt ad. Hatvá-
nyozottabban örülne azonban, 

ha ez ponttal vagy pontokkal 
járt volna. A Balmaz ellen már 
eljutottam kapufáig, szeren-
csére most már a hálót is sike-
rült megzörgetni – fogalmaz az 
utóbbi hetekben ismét a közép-
pályán helyet kapó labdarúgó. 

Pénteken a 2013/2014. évi sze-
zon utolsó hazai bajnoki mérkő-
zésén lépnek pályára a lila-fehé-
rek. Eredetileg szombaton lett 
volna a meccs, de mivel a Sop-
ron KC is szombaton játssza baj-
noki elődöntőjét a kosárlabda-
bajnokságban, ezért előrehozták 
a futballmérkőzést. 

A hazai csapat célja nyilván 
nem lehet más, mint győze-
lemmel búcsúzni szurkolóitól. 
– Egyértelműen szeretnénk azt 
a pozitív sorozatot folytatni 
hazai pályán, amit az elmúlt 
hetekben elkezdtünk. A Szol-
nok egy jó csapat, kiváló edző-
vel. Biztos, hogy nehéz mérkő-
zés vár ránk, de úgy gondolom, 
hogy csak a három pont meg-
szerzése lebeghet a szemünk 
előtt a hazai szezonzárón – 
fogalmaz Sifter Tamás.

Szalai Viktor

Nyáron, a soproni alközpont-
ban megtartott első szakmai 
fórumnak is köszönhetően 
a 2013/2014-es szezonban már 
nyolc csapat szerepelt a helyi 
körzeti Bozsik-tornákon. Ebben 
a körzetben az SC Sopron szak-
embereinek irányításával közel 
160 gyerek vett részt. 

– Az idei szezonban az őszi 
és tavaszi három–három torna 
mellett két téli teremtorna 
is szerepelt – adott egy rövid 
átfogó értékelést a mögöttünk 
hagyott szezonról Horváth 
Csaba, a soproni klub szakmai 
vezetője. 

– Jó játéklehetőség a kis lab-
darúgó-palántáknak – mondta a 
tapasztalatokról Poór Béla, az SC 
Sopron edzője, majd hozzátette, 
hogy sportszerű küzdelem zaj-
lott a tornákon. A szakember 
hangsúlyozta, hogy elisme-
rést érdemel minden részt-
vevő, illetve a szervezők is. – Jó 
ismerkedési, találkozási lehe-
tőség a torna a labdarúgással 

foglalkozó régiós szakemberek-
nek. Folyamatosan figyelemmel 
kísérhetjük a kistelepüléseken 
sportoló tehetséges gyerekek 
fejlődését – fogalmazott Poór. 

Az edző hozzátette, a sop-
roni klub szemszögéből kor-
osztályonként 35–40 gyerek-
nek a játéklehetőség megszer-
vezése nem könnyű feladat, 
talán több torna is beleférne 
a versenynaptárba. A sopro-
niaknak kevésbé szerencsés, 
hogy sokszor idősebb ellenfe-
lekkel találkoznak, ez elsősorban 
a településeken lévő létszámhi-
ányból adódik. Továbbá hasznos 
lenne, ha a ki  választott gyere-
kek legalább heti egy alkalom-
mal az SC Sopron korosztályos 
edzőinek irányításai mellett 
készülhetnének. 

– Fontos, hogy a legtehetsé-
gesebbek az SC Sopron képzési 
rendszerébe lépve fokozatosan 
ismerkedjenek meg klubunk 
filozófiájával és a minőségi ver-
senyekkel – zárta egy kevésbé 
elhanyagolható kritériummal 
a beszélgetést Horváth Csaba.

Bozsik-tornák: 
jó játéklehetőség

Az SC Sopron versenyző csapatainak hétvégi, bajnoki eredményei:

U21 SC SOPRON – SC SOPRON U19 3:1

U17 SC SOPRON – SC SOPRON U16 4:0

U15 VASAS KUBALA AKADÉMIA – SC SOPRON 6:1

U14 VASAS KUBALA AKADÉMIA – SC SOPRON 4:3

MU16 KÓPHÁZA SE – SC SOPRON U15 4:5

MU14 SC SOPRON – BERCSÉNYI DSE 3:2

Utánpótlás-eredmények

Előrehozott 
mérkőzés
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Madarász Réka

Egy jól megválasz-
tott napszemüveg 
nemcsak a káros UV-
sugárzás ellen védi a 
szemünket, de öltöz-
tet is. Az idei szezon-
ban a színek és a for-
mák óriási kínálatá-
ban tobzódhatunk.

Ha körülnézünk az üzletek pol-
cain, rögtön feltűnik, hogy a szi-
várvány szinte minden színé-
ből találunk napszemüveget – 
az örökzöld fekete mellett.

– Az egyéniségek korát éljük, 
ami a napszemüvegdivatban 
is megmutatkozik – mondja 
Horváth Ottó látszerész. – A ke -
retek a színek széles spektru-
mából készülnek, de népszerű 
a szín  kontrasztokkal való játék is 
egy kereten belül, mint a fekete 
olívazölddel vagy pinkkel kom-
binálva. A tavaly megjelent kék 
tükrös lencséket követi a többi 
szín, a piros, a zöld, az arany és 
az ezüst.

A szakemberektől megtud-
tuk, az évekig hódító strasszos 
modellek helyett a letisztult 
formákat részesítik előnyben 
a tervezők. Szinte minden fazon 
menő: a pilótától a cicáson és 
a körön át a carrera-fazonig.

– Egyre igényesebbek az embe-
rek a napszemüvegek kiválasz-
tásában – folytatja Seifert Bri-

gitta optometrista. – Alapvető 
elvárásuk, hogy a lencse UV-szű-
rős legyen. Közismert, hogy az 
uniós szabvány szerint csak UV-
szűrővel ellátott napszemüve-
get lehet üzletekben árusítani, 
azzal azonban sokan nincsenek 
tisztában, hogy ezek különböző 
minőségűek lehetnek. A drágább 
modellek lencséjére több réteg-
ben viszik fel az UV-védelmet 
biztosító anyagot, ami beépül 

a lencse szerkezetébe, sőt gyak-
ran tükröződéscsökkentő felü-
lettel is ellátják. Ezek a lencsék 
megfelelő odafigyelés mellett 
hosszú évek múlva sem veszí-
tenek a minőségükből. Tökéle-
tes látásélményt biztosítanak, 
szemben az olcsó napszemüve-
gekkel, amelyek lencséje köny-
nyen lekopik és gyakran torzít, 
akár fejfájást, hosszú távon pedig 
látásromlást is okozva.

Az optikusok azt javasolják, 
autóvezetéshez, vízisportokhoz 
polárszűrővel ellátott model-
leket válasszunk, ezek ugyanis 
megszüntetik a felszín csillo-
gását. Másik megszívlelendő 
tanácsuk, hogy piacokon, utcai 
árusoknál, drogériákban, divat-
áruüzletekben – bármennyire 
tetszetős is – ne vásároljunk 
napszemüveget, inkább for-
duljunk optikai szakemberhez!

Tavasztól kezdve védjük a szemünket a káros napsugárzástól!

Színes napszemüvegtrend

Írja be az ábrába a felsorolt női neveket, úgy, hogy mindegyiket felhasználja! A nevek keresztezhetik 
egymást, de csak vízszintesen és függőlegesen haladhatnak. Segítségül az összes „a” és „n” betűt beírtuk.
Anasztázia, Bea, Delila, Eleonóra, Emília, Ernesztina, Éva, Heléna, Jakobina, Jozefa, Jozefina, Mirabella, 
Norberta, Otília, Rodelinda, Szeréna

Mindent bele!
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Idén is megrendezik a templomok éjszakáját május 24-én, 
szombaton, amikor hat soproni templom kapuja nyílik meg 
a látogatók előtt. A programban résztvevő soproni templomok: 
bencés (Kecske) templom, domonkos templom, evangélikus 
templom, Jézus Szíve-templom, Szent Imre-templom és Szent 
György-dómtemplom. 
A programsorozatot „Lange Nacht der Kirchen” néven 
Ausztriában 2005 óta rendezik meg, Sopron 2011-ben 
csatlakozott az eseményhez. 
További részletek a www.templomokejszakaja.hu oldalon 
olvashatók.

Templomok éjszakája

Az idei szezon napszemüvegdivatjában a színek és formák óriási kínálatában 
tobzódhatunk FOTÓ: NÉMETH PÉTER 



MÁJUS 27-IG, NAPONTA 9.00–18.00 LISZT-KÖZPONT

MADARAK ÉS FÁK NAPJA
GYERMEKRAJZ-KIÁLLÍTÁS

JÚNIUS 13-IG, HÉTFŐ–PÉNTEK 9.00–16.00 FESTŐTEREM

KÖZTES 
ÁTMENETEK 
– A DROG
INTERAKTÍV KIÁLLÍTÁS 
14 ÉVEN FELÜLIEKNEK
A kiállítás kizárólag 
csoportosan látogatható. 
Jelentkezés és információ a Jegyirodában. 

MÁJUS 21., SZERDA 10.00–11.00, LISZT-KÖZPONT

SEJ, REGÉLÖK, REGÉLÖK…
Rendhagyó történelemóra a honfoglalás koráról

MÁJUS 22., CSÜTÖRTÖK 17.00 SOPRONI PETŐFI SZÍNHÁZ

A JÖVŐ TÁNCOSAI
A Győri Tánc- és Képzőművészeti Iskola előadása

MÁJUS 24., SZOMBAT 14.00–18.00 LISZT-KÖZPONT

ARIADNÉ MŰHELY 4/4
Selyemkendő nemezelése M. Horváth Adriennel
Jelentkezés: mv@prokultura.hu

MÁJUS 25., VASÁRNAP 17.00 LISZT-KÖZPONT

LISZT TERASZ
Ízelítő a Tündérfesztivál hangulatából
FELLÉP AZ ATTRAKTÍV TÁNCSTÚDIÓ

MÁJUS 27., KEDD 11.00–11.45 LISZT-KÖZPONT

HŐSÖK TERE – 
AZ VAGY, AMIT TESZEL!
Rendhagyó tanóra a társadalmi 
felelősségvállalásról

MÁJUS 29., CSÜTÖRTÖK 10.00–11.30 LISZT-KÖZPONT

JÁRUNK! JÁRUNK?
Rendhagyó tanóra a serdülőkori 
párkapcsolatokról

programajánló
Május 21. – június 4.

www.prokultura.hu  |  www.facebook.com/prokultura

MÁJUS 29., CSÜTÖRTÖK 19.00 LISZT-KÖZPONT

RÚZSA 
MAGDI
színházi jellegű koncertje

MÁJUS 31., SZOMBAT 19.30 LISZT-KÖZPONT

SZÉLLEL SZEMBE 
(POÉNOK ÉS POÉMÁK)

JORDÁN TAMÁS 
STAND UP ESTJE
MÁJUS 31. – JÚNIUS 30. 10.00–18.00 LISZT-KÖZPONT

PAPP JÓZSEF 
KERAMIKUS ÉS 
VENDÉGEI KIÁLLÍTÁSA

MÁJUS 31., SZOMBAT 19.00 BALFI EVANGÉLIKUS TEMPLOM

A BALFI KÓRUS 
HAGYOMÁNYOS ÉVI KONCERTJE
Vezényel: Baader Erik

JÚNIUS 1., VASÁRNAP 19.00 SOPRONI PETŐFI SZÍNHÁZ

Barillet-Grédy:

A KAKTUSZ VIRÁGA
Zenés komédia

DÁTUM ELŐADÁS BÉRLET
MÁJUS

22. csütörtök 17.00
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
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