


KORAESTI HANGVERSENYBÉRLET
Négy bérleti koncert a 2016/17-es évadban a 

Liszt Ferenc Konferencia és Kulturális Központban

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

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

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

Jegyár az egyes koncertekre: 1800 Ft

Műsoron:

Gershwin: Kék rapszódia
Beethoven: 7. szimfónia

Schubert: Halál és a lányka
Händel: Messiás
szerdánként 18 órakor





Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata

LICITTÁRGYALÁST HIRDET
Sopron, Szélmalom u. 9. fsz. 5. szám alatti

41 m2 alapterületű kivett lakóház megnevezésű
ingatlan elidegenítésére. 

Az ingatlan megtekinthető: 2016. június 7., kedd 10.50–11.20 között
A licit időpontja: 2016. június 13., hétfő 14 óra

 (induló licitár: 2.756.000 Ft)
Az ingatlan műszaki állapotával kapcsolatban a

Sopron Holding Vagyonkezelő Zrt.-nél, a  99/514–561-es
telefonszámon tájékozódhat.

A licittárgyalás részletekről érdeklődhet az alábbi
elérhetőségek bármelyikén:

személyesen Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal 
Városgazdálkodási Osztályán ügyfélfogadási időben,
telefonon a 99/515–404-as telefonszámon, illetve a

takacs.andras@sopron-ph.hu e-mail címen.

A részletes licitkiírás a www.sopron.hu/onkormanyzat
menüpont alatt olvasható. 





Kor ok és stílusok
CHIOGGIAI CSETEPATÉ - ŐSZI SZONÁTA -

DIÓTÖRŐ - MACBETH - MY FAIR LADY

Részletes műsor: www.soproniszinhaz.hu

VÁLTSON BÉRLETET
A SOPRONI PETŐFI SZÍNHÁZ

2016/17-ES ÉVADÁRA!

PÁLYÁZATI 
FELHÍVÁS

Sopron Megyei Jogú Város 
Széchenyi István Tanulmányi Ösztöndíjára

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében a 
Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlésének 8/2016. (III.31.) önkormányzati rendelete 

szerinti előkészítő bizottság pályázatot hirdet 2016/2017. tanévre vonatkozóan 
Sopron Megyei Jogú Város Széchenyi István Tanulmányi Ösztöndíjára.

Az ösztöndíj egy teljes tanévre, azaz tíz hónapra szól. Az ösztöndíjjal járó juttatások:
- az ösztöndíj odaítélésének napját magában foglaló és azt követő szemeszter idejére 

havonta 44.200 Ft vissza nem térítendő támogatás,

- az ösztöndíjas nevére szóló sopron.hu végződésű – határozatlan időre szóló – e-mail cím,

- Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat protokoll-listáján való nyilvántartás, névre 
szóló meghívó az önkormányzat rendezvényeire,

- lehetőség az ösztöndíjas tevékenységének a helyi médiában való ismertetésére.

Az ösztöndíjra pályázatot nyújthat be, aki a következő feltételeknek együttesen megfelel:

a) a pályázat benyújtását közvetlenül megelőzően legalább 5 éve folyamatosan soproni lakó-
hellyel rendelkezik,

b) államilag elismert magyar felsőoktatási intézmény teljes idejű alapképzésben, mesterkép-
zésben vagy egységes osztatlan képzésben részt vevő hallgatója,

c) jelenlegi vagy korábbi bachelor tanulmányai során legalább két félévre bejelentkezett és a 
pályázat beadását közvetlenül megelőzően legalább 55 kreditet megszerzett,

d) a pályázat benyújtását közvetlenül megelőző két egymást követő lezárt szemeszterben fel-
vett összes tantárgyból elért tanulmányi eredményének számtani átlaga legalább 4,51,

e) tanulmányait teljes idejű alapképzésben, vagy ezt követő mesterképzésben, vagy az egy-
séges osztatlan képzésben az első master diploma megszerzéséért folytatja,

f ) kiemelkedő szakmai tevékenységéről dékáni ajánlással rendelkezik (a dékáni ajánlás tartal-
mi elemeit a rendelet 6. § f ) pontja tartalmazza),

g) a pályázat benyújtásakor a 30. életévét még nem töltötte be.

Az ösztöndíjra pályázatot nyújthat be az is, aki fentebb leírt feltételeknek megfelel és saját szak-
irányban ideiglenesen külföldön tanul vagy tanult.

A pályázat benyújtásának további részleteiről a www.sopron.hu honlapon tájékozódhat.

A pályázatok benyújtási határideje: 2016. szeptember 20., 
azokról Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése 2016. október 30-ig dönt.

Dr. Fodor Tamás polgármester, 
az előkészítő bizottság elnöke

Postacím: 
„Széchenyi István tanulmányi ösztöndíj előkészítő bizottság” 

9400 Sopron, Fő tér 1.

http://www.sopron.hu
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Fogszabályozás az 
elbűvölő mosolyért
Egy szép mosollyal bárkit 
levehetünk a lábáról, de per-
sze csak akkor, ha szabályos, 
esztétikus a fogazatunk. A 
tökéletes fogívek és ezek 
érintkezésének kialakítását 
szolgáló fogszabályozás hoz-
zájárulhat ahhoz, hogy elége-
dettebbek legyünk a 
megjelenésünkkel. 

A fogszabályozás – az esztétikai igényen 
túl – elősegíti a fogak egészségének meg-
őrzését, és hatékonyabb rágást biztosít. A 
torlódásmentes fogazat megkönnyíti a 
szájhigiéné fenntartását, az elérhetőbb fog-
felszíneknek köszönhetően ugyanis haté-
konyabbá válik a fogkefe használata. A fog-
szabályozás tehát az ép, szuvasodásmentes 
fogazat és a gyulladásmentes fogíny hosz-
szú távú megtartására irányuló megelőző 
tevékenység is.
– A fogszabályozó kezelés célja gyermekkor-
ban az állcsontok és a fogazat növekedésé-
nek, fejlődésének helyes irányba való tere-
lése – tudtuk meg dr. Szabó Gyula fogszabá-
lyozó szakorvostól. – Már 8–9 éves korban 
javasolt sort keríteni a gyermekek fogsza-
bályozási vizsgálatára, hiszen ebben az idő-
szakban már láthatóak az esetleges későbbi 
problémák jelei, melyeket ekkor még egy-
szerűen és hatékonyan tudunk kezelni.
Felnőttkorban még nagyobb hangsúlyt 
kap a szép mosoly, melynek természete-
sen alapfeltétele az ép, esztétikus, rende-
zett fogazat. A fogazat beállítása ilyenkor a 
fogívekre ragasztott fogszabályozó készü-
lékekkel lehetséges.
– A kezelés megkezdése előtt személyes 
konzultációra van szükség – folytatja dr. 

Szabó Gyula. – Egy egyszerű vizsgálat után 
tájékoztatást adunk az esetleges kezelés 
menetéről. Válaszolunk a felmerülő kérdé-
sekre, és megbeszéljük a lehetséges keze-
lési módokat. 
Az orvos és a páciens kiválasztják a meg-
felelő fogszabályozó készüléket. Eldön-
tik, hogy kivehető, a fogívek külső vagy 
belső felszíneire ragasztott készülék, illetve 
modern, átlátszó sínterápia lenne-e szá-
mára a legmegfelelőbb. A személyre sza-
bott kezelési tervet a kiegészítő vizsgála-
tok, a röntgenfelvételek és a mintavételek 
után tudják kidolgozni, és árajánlatot is 
ezek után készítenek. 

További információ:
Braun Dental & Beauty 

9400 Sopron, Deák tér 15., 
telefon: +3699/312-376

Nyitva tartás: H: 8–17 óráig, 
K–P: 8–18 óráig, Szo: 8–15 óráig
Ingyenes parkolási lehetőség!

(x)

A legfi atalabb biciklis 4, a legidősebb 88 éves volt, ők különdíjat kaptak

Jubileumi kerékpártúra
LELÁTÓ

Tájfutás
Június 3., péntek 

Soproni Parkerdő – 

Brennbergbánya 

Városi éjszakai 
bajnokság 

Oviolimpia
Június 8., szerda 9 óra, 

városi stadion

Versenyszámok: 
25 méter futás, 
kosárradobás, szlalom 
váltóverseny, akadály-
pálya, kapuralövés 

Vízisportnap 
Június 9., 

csütörtök 9.30, 

Fertő tó

Túrázás 
Június 11., 

szombat, 

Szárhalmi erdő 

Apák napi túra 

Sárkányhajó- 
 fesztivál 

Június 11., 

szombat 10 óra, 

Fertő tó 

Strandröplabda
Június 11., 

szombat 9 óra, 

Fertő tó 

Női és férfi  kupa 

Tenisz 
Június 10–12., 

Szieszta teniszcentrum

Kékfrankos kupa
Amatőr teniszező-
ket várnak 

›

A kitűzött célt teljesí-
tette a SMAFC–NYME 
csapata: a megfi ata-
lított együttes kihar-
colta a biztos benn-
maradást az NB I. B 
csoportos kosárlabda-
bajnokságban. Meszlé-
nyi Róbert vezetőedző 
együttese az Eger 
elleni 86–65-ös siker-
rel zárta a szezont.

A Soproni Sportiskola tavalyi 
U16-os bajnokcsapatának több 
tagja is a SMAFC–NYME együt-
teséhez igazolt, a kitűzött cél 
pedig az volt, hogy Meszlényi 
Róbert vezetőedző a fiatalokat 
építse be a csapatba az NB I. B 
csoportban.

– Úgy érzem, sikerült teljesí-
teni az elképzeléseket, hiszen 
az 1999-es korosztályból Wer-
ner Viktor és Füzi Róbert átlag-
ban 20 perc fölötti időt töltött 
a parketten, de Papp Barna és 
Németh Márk is sok játéklehe-
tőséget kapott – mondta Mesz-
lényi Róbert. –A fiatalok rutint 
szerezhettek a felnőtt bajnok-
ságban, amelynek során szépen 
fejlődtek a játékosok. Kiváló lép-
csőfok volt ez egyéni karrierjük-
ben, jövőre már jobban terhel-
hetőek lesznek az NB I. B csopor-
tos bajnokikon.

A vezetőedző szerint fontos, 
hogy sikeresen zárták a bajnok-

ság alsóházát, hiszen öt csapatot 
is megelőztek a bennmaradásért 
vívott küzdelemben. Meszlényi 
Róbert elmondta: jövőre biztos 

középcsapat lehet a SMAFC–
NYME, ez azonban attól is függ, 
hogy a rutinosabb játékosok 
közül kik maradnak a keretben. 

SMAFC–NYME: 
biztos bennmaradás

A hagyományok szerint idén is megtartották 

a Schottán Rezső-emléktúrát Sopronban. A részt-

vevők a Hajnal térről indultak, majd a bánfalvi Hősi 

temetőben részt vettek a hősök napja alkalmából 

rendezett megemlékezésen. Az emléktúra résztve-

vői ezután a Cserkész-kápolnához gyalogoltak, ahol 

megemlékeztek Schottán Rezsőről, a Városi Termé-

szetjáró Szövetség örökös, tiszteletbeli elnökéről. 

A túrázók hatvanméteres szintkülönbséggel négy 

és fél kilométert tettek meg az idei évben is. Az em-

léktúrát a Sopron Városi Szabadidősport Szövetség 

Természetjáró Szakbizottsága szervezte.

A természetjáró szövetség elnökére emlékeztek

A SMAFC–NYME megfi atalított együttese győze-
lemmel zárta a bajnokságot FOTÓ: NÉMETH PÉTER

A szervezők dicsérték a kerékpárosokat: 1300 résztvevő volt, akik idén is 
fegyelmezetten tekertek, így baleset nem történt FOTÓ: NÉMETH PÉTER

RÁZÓ LÁSZLÓ

Idén 25. 
alkalom-
mal ren-
dezték 

meg városunk egyik 
legnépszerűbb sport-
eseményét, a hagyo-
mányos a Vasvilla 
családi kerékpártú-
rát. A résztvevők ez 
alkalommal is a Sop-
ron–Fertőrákos–Balf–
Sopron-útvonalon 
kerekeztek. 

Idén tökéletes időjárási körül-
mények várták a bringatúra 
résztvevőit. A Vasvilla kerék-
pártúra ebben az évben is rend-
kívül népszerű volt: a szerve-
zők szerint mintegy 1300-an 
vállalták, hogy teljesítik a Sop-
ron–Fertőrákos–Balf–Sopron-
útvonalat. 

– Ezúton is szeretném meg-
köszönni a résztvevőknek, hogy 

egyre fegyelmezettebben teker-
nek, aminek köszönhetően a ta -
valyi év után idén sem volt bal-
eset, ez nagyon fontos egy ilyen 
tömegrendezvény esetében – 

mondta Borossay György szer-
vező. – Egyre többen viselnek 
kerékpáros védősisakot, ennek 
a népszerűsítése is az egyik 
alapvető célunk.

A kerékpártúra résztvevőit 
visszaérkezésük után dr. Simon 
István, Sopron alpolgármes-
tere köszöntötte. Ezt követte 
a hagyományos tombolasor-

solás, amelynek az a különle-
gessége, hogy minden évben 
annyi kerékpárt sorsolnak ki 
a részvevők között, ahányadik 
alkalommal megrendezik a ke -
rékpártúrát. Idén a felajánlá-
soknak köszönhetően tehát 25 
kerékpár talált volna gazdára, 
azonban a szervezők ennél is 
több, 27 kerékpárt kaptak és 
sorsoltak ki. Sopron vezetői, 
dr. Fodor Tamás polgármester 
és dr. Simon István alpolgár-
mester, valamint Firtl Mátyás, 
Sopron és térsége országgyűlési 
képviselője is felajánlott egy-
egy kerékpárt. A Vasvilla jóvol-
tából pedig az I-es számú Arany-
kapu gyakorló óvoda kapott egy 
gyermekbiciklit.

A legfiatalabb résztvevő 4, 
a legidősebb 88 éves volt, ők kü -
lön  díjban részesültek. 

– Továbbra is megtartottuk 
a ke   rékpártúra jótékonysági jel-
legét: az idei évben a résztvevő 
kerékpárosok felajánlásának 
köszönhetően százezer forinttal 
támogattuk a Soproni Gyógy  köz-
pont gyermekosztályát – tette 
hozzá Borossay György.





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

Szerkesszük közösen a Soproni Témát! 
szerkesztoseg@sopronitema.hu



Információ és jegyvásárlás:
Jegyiroda (Liszt Ferenc Konferencia és Kulturális Központ)
H-9400 Sopron, Liszt Ferenc u. 1. Telefon: +36-99-517-517

06. 17-18.
A VARÁZSFUVOLA

07. 17.
KARTHAGO, APOSTOL, EXPRESS

08. 19.
PÁNEURÓPAI PIKNIK
ünnepi koncert

06. 19.
SZEKERES ADRIEN

07. 22-23.
A DENEVÉR
Budapesti Operettszínház

08. 21.
HUNGARIKUMOK KAVALKÁDJA

06. 24-25-26. / 08. 05-06-07.
A DZSUNGEL KÖNYVE
Soproni Petőfi Színház

07. 29-30.
SZÉP NYÁRI NAP
Budapesti Operettszínház

08. 26-27.
FEKETE PÉTER
Madách Színház

07. 02.
MAGYAR ÁLLAMI NÉPI EGYÜTTES

08. 03.
TEATER TETAS JAKARTA

08. 28.
VUK
Madách Színház

07. 08-09-10.
ÉN, LEONARDO
ExperiDance Production

08. 12-13.
LUXEMBURG GRÓFJA
Budapesti Operettszínház

09. 09.
DEMJÉN 70

07. 15-16.
MACSKÁK
Madách Színház

08. 14.
RÓMAI VAKÁCIÓ

09. 10.
GÁBRIEL - ORFEUM

222222200000001111166666

2016.
június 25.
Deák tér

Katáng együttes

Magyar Népmese Színház

Viseletverseny

Kiskalász zenekar

Madzag bábegyüttes

Kalapos bűvész óriásbuborékjai Tündérkert

… és még sok játék, csoda, mese

Tündérszárny és manósapka viselése ajánlott!




