


2013. január 1. kedd, 18 óra – Liszt-központ

JEGYÁR: 3500 FT, JEGYEK ELŐVÉTELBEN A PRO KULTÚRA JEGYIRODÁBAN KAPHATÓK 
(9400 SOPRON, LISZT FERENC UTCA 1., TEL.: 99/517517, E-MAIL: JEGYIRODA@PROKULTURA.HU)
ÉS AZ ELŐADÁS KEZDETE ELŐTT EGY ÓRÁVAL A HELYSZÍNEN.
WWW.PROKULTURA.HU, WWW.FACEBOOK.COM/PROKULTURA

A legszebb Karácsonyi ajándék!

    Vásároljon jegyet

Évszak – Napszak – Óra – Perc

Újévi hangversenyünkre!

Műsoron:
Vivaldi, Haydn, Mozart 

és Strauss művek

A Soproni Liszt Ferenc
Szimfonikus Zenekart
Dárdai Árpád vezényli

Szólistaként közreműködik: 
Árvayné Nezvald Anett (hegedű)

Köszöntőt mond:
dr. Simon István

 Sopron MJV alpolgármestere





Amit kínálunk:

Belépés seprűvel és
varázsló- vagy

boszijelmezben!

ADVENTI
FÉNYVARÁZSLÁS

Egy nap, amikor megtelik  boszorkányokkal a Liszt-központ!

2012.
december 16.

vasárnap
15.00-18.00

Hempergő
Luca-pogácsa-evés
Három aranyhajszál
Harry Potter varázslóiskola

Kviddics
Hagymajóslás
És még számtalan program
kicsiknek, nagyoknak!

JEGYEK VÁLTHATÓK A PRO KULTÚRA JEGYIRODÁBAN: 600 FT/FŐ, CSALÁDI JEGY (3-5 FŐ): 1500 FT.  

Borsodi Károly méhészete
Helyszín: a soproni városi piactér.
Az akció dec. 1. - jan. 31.-ig tart
(pénteken és szombaton)

5 kg felett házhozszállítás.
www.borsodikarolymeheszet.freewb.hu
Érd.: +36 96/250-292, +36 30/601-7572

Soproni akciós mézvásár!



Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése

2012. december 19-én szerdán 18 órától
a Városháza (Fő tér 1.) nagy üléstermében

közmeghallgatást tart
amelyen az állampolgárok és a helyben érdekelt szerveze-
tek képviselői közérdekű kérdést és javaslatot tehetnek.

Napirendi pontok:

1. Beszámoló a 2011. évi közmeghallgatáson elhangzott 
közérdekű javaslatok megvalósítása érdekében tett in-
tézkedésekről

2. A jelenlévők kérdéseinek, javaslatainak megtárgyalása 
a jelentkezés sorrendjében

3. Az előzetesen írásban feltett kérdések, javaslatok meg-
tárgyalása a benyújtás sorrendjében

A közmeghallgatásra tisztelettel meghívom!

Dr. Fodor Tamás
polgármester

A kérdések, javaslatok írásban előzetesen is megfogalmaz-
hatók és elhelyezhetők a Polgármesteri Hivatal Információs 
Pavilonjánál található gyűjtőládában, továbbíthatók levél-
ben „KÖZMEGHALLGATÁS” megjelöléssel a Polgármesteri Hi-
vatal postacímére (9400 Sopron, Fő tér 1.), vagy e-mailben a
kozmeghallgatas@sopron.hu címre.

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata

MEGHÍVÓ





BELÉPŐJEGYEK 2900 FT-OS ÁRON A PRO KULTÚRA JEGYIRODÁBAN VÁLTHATÓK 

2012. DECEMBER 19. SZERDA 18.00

LISZT FERENC KONFERENCIA 

ÉS KULTURÁLIS KÖZPONT

MŰSOR

KÖZREMŰKÖDŐK

karácsonyi
KONCERT



2012. december 12.8
Az oldalt összeállította: BOTÁR LÁSZLÓ  www.sopronitema.hu

Sport

LELÁTÓ
Programok

Kosárlabda
December 14., péntek 
19.00: SKC–Szombathely. 
NB I-es férfimérkőzés, 
MKB-aréna
19.00: SMAFC–NYME – B 
Beton Bonyhád, NB I. B-s 
férfimérkőzés, Krasznai-
csarnok
December 15., szombat
18.00: Uniqa Euroleasing 
Sopron – Work Force DKSK 
Miskolc NB I-es női mérkő-
zés, MKB-aréna
Szinkronúszás
December 15., szombat 
19.00: Év végi gálaest a 
Synchro SE Sopron gyer-
mek- és utánpótláscsa-
patnak a bemutatójával. 
Nagy Natália és Hajas Re-
gina is szerepel a Csik Fe-
renc-uszodában.

Ebben a bajnokságban anyagi 
okok miatt nem indított NB II. 
csapatot a SFAC–OVB Sopron 
néven szereplő soproni női lab-
darúgócsapat. A fiatalok viszont 
játszanak, és kifejezetten jól 
szerepelnek.

Az U17-es együttes az orszá-
gos bajnokságban, az U15-ös csa-
pat pedig a regionális pontvadá-
szatban játszik. 

Horváth Antal szakosztály-
vezető lapunknak elmondta, 
az U15-ös társaság a bajnokság-
ban veretlenül az 1. helyen áll, 
ehhez a korosztályhoz sok ügyes 

kislány igazolt. Az országos baj-
nokság kezdetén az U17-es csa-
pat megbeszélésén azt a célt tűz-
ték ki a lányokkal, hogy legalább 
1 mérkőzést nyerjenek meg. Ezt 
a csapat messze felülmúlva 13 
pontot szerzett, amellyel az 
előkelő 7. helyen zárta az őszi 
szezont. Az U17 bajnokságban 
1994 vagy utána születettek sze-
repelhetnek, a soproni játéko-
sok átlagéletkora 15 év. A velük 
egykorú csapatok ellen minden 
esetben győztesen jöttek le a 
pályáról – ez azt jelentheti, hogy 
előttük a jövő.

Madarász Réka

A Lengyelországban megrendezett negyedik női 
ifjúsági és junior ökölvívó Európa-bajnokságon a 
soproni származású Faragó Beatrixot választot-
ták meg az EUBC – a nemzetközi szövetség euró-
pai szervezete – női bizottságának alelnökévé.

– Nagy megtiszteltetés szá-
momra ez a kinevezés, és nem-
csak azért, mert részt vehetek 
és Magyarországot képvisel-
hetem a nemzetközi sportdip-
lomáciában, hanem azért is, 
mert ezt a pozíciót ebben és 
ilyen kis országban senki nem 
érte el – osztja meg velünk örö-
mét Faragó Beatrix. – Büszke 
vagyok rá, hogy ebben a férfias 
sportágban nőként tudtam 
érvényesülni.

Faragó Beatrix 8 évesen kick-
boxszal kezdte küzdősport-
pályafutását Sopronban, a 
Gyevát Gyula Ökölvívó Iskola 
Egye sületében. Pár évvel később, 
amikor az ökölvíváshoz pártolt, 

Egresits Tamás vezetőedző mind 
szakmailag, mind emberileg 
maximálisan támogatta. Betty 
2004-ben magyar bajnok lett az 
egyesület színeiben. Mivel úgy 
határozott, profiként folytatja a 
pályafutását, Budapestre költö-
zött. 2006-ban a profi kis világ-
bajnoki, 2008-ban pedig a profi 
világbajnoki címet szerezte meg.

– A világbajnokság után dön-
tenem kellett: vagy halmozom 
tovább a címeket, vagy civil 
pályára lépek. Az utóbbit válasz-
tottam – folytatja Faragó Beat-
rix. – Már a világbajnokságon 
is én menedzseltem magamat, 
és a sportpályafutásom alatt 
elkezdtem tanulmányaimat a 

Testnevelési Egyetem rekreáció-
sportmenedzser szakán, jelen-
leg mesterképzésen folytatom. 
A sport ot sem szerettem volna 
abbahagyni, ezért nagy lehetősé-
get jelentett számomra, amikor 
dr. Csötönyi Sándor, a Magyar 
Ökölvívó Szakszövetség elnöke 
engem nevezett ki a női bizott-
ság elnökévé, és ennek 
köszönhetően részt 
vehettem a nemzetközi 
sportdiplomáciában. 

Következő lépésként 
Betty nemzetközi ver-
senyellenőri vizsgát 
tett, ami a supervisor 
megfelelője a profiknál. 
Ennek köszönhetően 
egyre több nemzet-
közi és világver-
senyen vehetett 
részt, később még 
egy szinttel feljebb 
lépett, végül pedig 
az Európa Ökölvívó Szö-
vetség Női Bizottságának alel-
nöki kinevezése következett. 

Befejeződött az őszi 
szezon a teke NB I. 
nyugati csoportjá-
ban. A Soproni Sör-
gurítók együttese 
a 4. helyen „telel”.

Az erőviszonyoknak nagyjából 
megfelelő pozícióban van az 
együttes – mondta el Weinacht 
János vezetőedző, aki a soproni 
tekéseket előze-
tesen a közép-
mezőnybe várta. 
A hat hazai mecs-
csét megnyerte 
a gárda, az 5 ide-
genbeli összecsa-
páson viszont 
alulmaradt. A szakvezető hoz-
zátette, a játékosok munkahe-
lyi elfoglaltságai miatt – akad-
nak, akiknek hétvégén is dolgoz-
niuk kell – idegenben ritkán tud 
a Sörgurítók a legerősebb össze-
állításban pályára lépni, és ez 
meg is látszik az eredményeken.

A szakvezető korábban is 
hangsúlyozta, a soproni neve-
lőmunka kitűnő, ám az utóbbi 
években, mivel a panelpá-
lya hiánya miatt a Sörgurítók 
nem indulhat a Szuperligá-
ban, játékosok sora távozott 
a klubtól. A szuperligás Rép-
celak például soproni játéko-
sokra épül. A 2014–15-ös évadtól 
pedig már az NB I-ben is köte-
lező lesz a panelpálya, fontos 

lenne mielőbb 
megépíteni...

Télen egyéni 
versenyeket, kor-
osztályos viada-
lokat, diákolim-
piát, megyei és 
területi egyéni 

selejtezőket rendeznek, tehát 
a közeljövőben is lesz miért 
edzeni. Karácsony és az új esz-
tendő első napjai között lesz 
egy rövid szünet, és január első 
napjaiban már kezdődik a fel-
készülés a február 10-e körül 
induló tavaszi szezonra.

Múlt héten két bajnokit ját-
szott és nyert meg magabiz-
tosan az Uniqa Euroleasing női 
kosárlabdacsapata, amelynél 
játékoscsere történt.

Szekszárdon és a Cegléd elleni 
hazai bajnoki meccsen még ját-
szott a súlyos derékbántalmak-
kal bajlódó ausztráliai magyar 
bedobó, Zavecz Hanna. Az 
elmúlt hetekben sérülése miatt 
nem tudott igazán a csapat 
hasznára lenni, így távozik. 

Szekszárdon jó második fél-
idei játékkal biztosan nyert 
87–61-re az Uniqa. A Cegléd 
ellen a kezdés volt parádés, 
az első negyed után 25–10-re 
vezettek a lányok, s úgy nyertek 
69–42-re, hogy a cseresor tagjai, 
a fiatalok is sokat játszhattak. 

Fél év műtét utáni kiha-
gyás után az utóbbi meccsen 
tért vissza a tehetséges, 18 esz-
tendős Szabó Fanni, a múlt 
hét végén pedig egy korábbi 
kö zön ség ked venc, a Zavecz 
helyére szerződtetett Amber 
Holt is megérkezett Sopronba. 
Ő az Arras elleni idegenbeli, a 
továbbjutás szempontjából az 
utolsó reménysugarat jelentő 
Euroliga-mérkőzésen debütál 
újra a soproni együttesben. 

Székely Norbert vezetőedző 
szerint egy remek sportember 
búcsúzott, ami sajnálatos, de 
örül, hogy a helyén keletkező 
űrt egy több poszton is bevet-
hető, már jól ismert és Sopron-
ban népszerű, sikeres játékos 
töltheti be.

Zavecz győzelemmel búcsúzott

Labdarúgó lányok: 
több mint helytállás

Sikeresek: Az U15-ös társaság a bajnokságban veretlenül 
az 1., az U17-es csapat a 7. helyen zárta az őszi szezont

Negyedik helyen 
telelnek a tekések

Faragó Beatrixot választották meg az EUBC női bizottságának alelnökévé

Sportdiplomáciai siker
ési Egyetem rekreáció-

nedzser szakán, jelen-
erképzésen folytatom.

sem szerettem volna
ni, ezért nagy lehetősé-
ett számomra, amikor
nyi Sándor, a Magyar
Szakszövetség elnöke

evezett ki a női bizott-
kévé, és ennek

hetően részt
m a nemzetközi 

omáciában. 
ező lépésként 
mzetközi ver-
nőri vizsgát 
a supervisor

ője a profiknál.
öszönhetően
bb nemzet-
világver-
vehetett 
őbb még 
el feljebb 

égül pedig
a Ökölvívó Szö-
ői Bizottságának alel-
vezése következett.

JÁTÉKOSCSERE
Székely Norbert vezetőedző virágcsokorral búcsúzott a derékbántalmak miatt 
távozó Zavecz Hannától FOTÓ: TÓTH ZSOMBOR

„Hat hazai mecs-
csét megnyerte a 
gárda, az öt idegen-
beli összecsapáson 
viszont alulmaradt.”

Faragó Beatrix

Asztalfoglalás: +36-99/518-234, +36-99/518-250

Sopron, Ady Endre út 5.  |  Nyitva: hétfő–vasárnap: 7–22h-ig

* További információkat www.nyugatetterem.hu oldalon
vagy www.facebook.com/nyugatetterem.sopron oldalon 
kaphatnak, valamint e-mailben a nyugat@nyme.hu címen.

** folyóborok, csapolt sör, alkoholmentes üdítők.

Gasztro kurzus
4 fogásos borvacsora

2012. december 18-án 18.00-kor
a Nyugat étteremben.

Meghívott beszélgető partnerünk
Henczel Szabolcs plébános, egyetemi lelkész,
dr. Molnár Sándor egyetemi tanár, „meseíró”

A vacsorára kizárólag elővételben lehet jegyet vásárolni
3.900 Ft/fő áron az étteremben.

(a vacsora menüje, italokkal a honlapon olvasható)

Születésnap ingyen?!*

Évvégi céges
rendezvények
színvonalas

lebonyolítása
Hétvégi ajánlatunk: 3 fogásos

étkezés korlátlan italfogyasztással**

2.800 Ft/fő áron.



KÖZLEMÉNY
Szíves tudomására hozzuk, hogy Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata az épített környezet 
alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 9/A.§-a alapján elhatározta Sopron 
Megyei Jogú Város Önkormányzat közgyűlésének Sopron, Északnyugati Városrész Szabályo-
zási Tervéről és Helyi Építési Szabályzatáról szóló 24/2011.(VII.7.) számú önkormányzati ren-
delete módosításának kidolgozását a volt laktanya területére vonatkozóan.

A településrendezés alá vont terület:
A módosítással érintett terület a Táncsics Mihály utca – Selmeci utca – Vitnyédi utca – Flandorffer Ig-
nác utca által határolt tömb (3836/2, 3834/3, 3834/1 helyrajzi számú ingatlanok).

A településrendezés célja és várható hatásai:
A módosítás célja:
Az állami tulajdonban lévő építési területet a Nemzeti Vagyonkezelő és Sopron Megyei Jogú Város 
Önkormányzata ingatlanhasznosítás okán tovább kívánja osztani, illetve hasznosítani. A 3 hektáros 
terület hasznosítását a jelenlegi szabályozás alapján a tulajdonos nem látja reálisan megvalósítha-
tónak, viszont a terület egyes részei a rajta lévő épületekkel új funkciók felvételére alkalmasak. Ezen 
okok miatt kezdeményezte a tulajdonos a terület szabályozási tervének módosítását.

A módosítás várható hatása:
A felosztott terület ingatlan-hasznosításával a volt és leromlott állapotú laktanya tömbnek, mint vá-
rosépítészeti jelentőségű épületcsoportnak, lehetősége lesz a jövőben egy szakaszos hasznosítás-
ra és megújulásra. A szabályozás terv módosítása a városrész ezen környezetében negatív hatáso-
kat nem eredményez.

A módosítással érintett terület fejlesztési koncepciója:
A tervező a megbízó kérésének megfelelően a tömbben található épületek lehetőség szerinti levá-
lasztásának és hasznosításának szabályozási kereteit adja meg.  A jelenleg hatályos előírást ennek 
megfelelően változtatja meg. A tömbben a területfelhasználás változatlan marad. A hatályos tele-
pülésközpont vegyes (Vt) területfelhasználás a tervezett intézmények és egyéb vegyes funkciójú 
egységek telepítésére alkalmas. Lényegi változás a kialakítható telek legkisebb területére vonatko-
zik, ahol az optimális telekméret kiválasztása tervezési feladat. A terület optimális hasznosítási lehe-
tőségei mellett cél a terület egységes városépítészeti arculatának megtartása és az új funkció tele-
pülési szövetbe való illesztése.

Sopron, 2012. december 6.

Tisztelettel:

Dr. Fodor Tamás 
polgármester

Ügyiratszám: 65180-4/2012.

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata
Szeretne egy kedves karácsonyi

 ajándékot és támogatná a
VI. Soproni Tündérfesztivált?

Most egyszerre megteheti!
Vásárolja meg Tündérnaptárunkat,

élje át újra az idei fesztivál legszebb pillanatait

hiszen még a tündérszárnyakra is

ráfér néha az olajozás…

A Tündérnaptár már kapható a soproni Tourinform irodában, a Liszt-központban.

Tündérnaptár 2013







2012. DECEMBER 27. CSÜTÖRTÖK 19.00

Hat hét, hat tánc 
vígjáték

 Kulka János és 
Vári Éva

2012. DECEMBER 29. SZOMBAT 19.00

A régi nyár
Nagy-Kálózy Eszter 

A KOMÁROMI JÓKAI SZÍNHÁZ VENDÉGJÁTÉKA.

Családi délután

Csillagszóró 

BELÉPŐJEGYEK 2900 FT-OS ÁRON A PRO KULTÚRA JEGYIRODÁBAN VÁLTHATÓK 

A VARGA GÁBOR JAZZ TRIÓ
KARÁCSONYI KONCERTJE

Varga Gábor- zongora

Jeszenszky György - dob

Csuhaj Barna Tibor - bőgő

Közreműködik:

Maros Zsófi a - ének

Ávéd János - szaxofon

A részvétel díjtalan.

Minden belépő ingyen CD-t, forralt bort és mézeskalácsot kap!

December 20. csütörtök 19.00 – Liszt-központ


