


Sopron

Civitas Fidelissima

A  hűség napja
december 14.

HŰSÉG  NAPI  ÜNNEPSÉG
2016. december 16., péntek 19.00

Koszorúzás a Hűségzászlónál
Ünnepi beszédet mond:

Rakovszky Zsuzsa
Sopron díszpolgára

Közreműködik:
Ács Tamás

a Soproni Petőfi Színház színművésze



a Liszt Ferenc Konferencia és
Kulturális Központban

Műsoron Beethoven,
Strauss és Gershwin művei

Köszöntőt mond:
Dr. Fodor Tamás,
Sopron MJV  polgálmestere

A Soproni Liszt Ferenc
Szimfonikus Zenekart
Somodari Péter vezényli

Szólista:
Várallyay Kinga (zongora)

JEGYÁR: 4.000 FT 
BELÉPŐJEGYEK A PRO KULTÚRA JEGYIRODÁBAN VÁLTHATÓK.
9400 SOPRON, LISZT FERENC UTCA 1. TELEFON: (99) 517 517. 
E-MAIL: JEGYIRODA@PROKULTURA.HU WWW.PROKULTURA.HU

ÚJÉVI  HANGVERSENY

Kék Duna –
Kék rapszódia

2017. JANUÁR 1. 18.00







Táncolja: 
a Sopron Balett
Karmesterek: 
Oberfrank Péter, Dárdai Árpád
Rendező - koreográfus: 
William Fomin (Harangozó-díjas)

Decemberben a 
Soproni Petőfi Színházban!



Ünnepeljünk együtt!
December 17. – Liszt központ

WAMP 
karácsonyi design vásár

December 17. - Liszt központ

VARGA GÁBOR
JAZZ TRIO
Karácsonyi koncert

December 22., 23., 27.
Soproni Petőfi Színház

DIÓTÖRŐ
A Sopron Balett előadása

December 28. – Soproni Petőfi Színház

SENTIMENTO
Feke Pál koncertje

December 30., 31.
Soproni Petőfi Színház

A DZSUNGEL KÖNYVE
A Soproni Petőfi Színház előadása

Január 1. – Liszt központ

ÚJÉVI HANGVERSENY
Soproni Liszt Ferenc Szimfonikus Zenekar

Január 6-ig – Liszt központ /
Munkácsy-terem

ROBERT CAPA /
MOZGÁSBAN

A Magyar Nemzeti Múzeum kiállítása

Január 14. – Soproni Petőfi Színház

BUDAPEST BÁR
koncert

Ajándé
kozz

on

élményt!



Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
pályázatot hirdet

KÖZTERÜLET-FELÜGYELŐI
köztisztviselői állásra

Munkakör alkalmazási feltételei:
Felsőoktatásban szerzett közszolgálati szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett 
szakképzettség és közszolgálati másodfokú szakképesítés (közterület-felügyelői vizsga, 
biztonságszervező stb.); közszolgálati középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és 
közszolgálati szakképesítés; vagy középiskolai végzettség és közterület-felügyelői  vizsga.
számítógépes felhasználói ismeretek (Word-, Excel-, Internet-használat),
büntetlen előélet,
cselekvőképesség,
magyar állampolgárság,
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése,
kinevezés előtt egészségügyi, fizikai és pszichikai alkalmassági vizsgálaton való részvétel és alkalmasság,
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 költséget a hivatal biztosítja, tanulmányi szerződés keretében).
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 pályázatnak tartalmaznia kell:
az 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 hatósági erkölcsi bizonyítványt, vagy annak megkéréséről szóló igazolást.

Illetmény és juttatások:
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a hivatal Közszolgálati Szabályzata szerint.
Soproni lakhellyel nem rendelkezők részére albérleti támogatást biztosítunk. 

A kinevezés határozatlan időre szól. A próbaidő: 6 hónap.

További információ kérhető Papné Horváth Barbara osztályvezetőtől a 99/515–123-as telefonszámon.
A jelentkezéseket 2016. december 31-ig az alábbi címre kérjük benyújtani:

Dr. Sárvári Szabolcs jegyző részére
Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

9400 Sopron, Fő tér 1.
A borítékra kérjük ráírni „Közterület-felügyelő munkakör”

A pályázat elbírálásának rendje: A pályázatok 2017. január 13. 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.

Sopron Megyei Jogú Város

PÁLYÁZAT



www.sopronitema.hu2016. december 14. 9Sport

Az elektromos autózásra 
is készen áll a MOL
Óriási fejlődésen megy keresz-
tül az elektromos autózás a követ-
kező években, és a töltőoszlo-
pok éppúgy a mindennapi életünk 
részévé válnak, mint a benzinkutak. 
A MOL pedig készen áll arra, hogy 
az elektromos töltőhálózat fejlesz-
tésében és az e-üzemanyag piacán 
is meghatározó szerepet vállaljon 
Magyarországon és a régióban.

A MOL-csoport októberben hirdette meg a 
következő 15 évre szóló stratégiáját, melynek 
egyik alappillére, hogy a MOL a jövőben még 
nagyobb szerepet vállal a közlekedésben részt 
vevők kiszolgálásában.
A vállalatcsoportnak jelenleg mintegy 2000 
töltőállomása van, melyeken naponta egy-
millió ügyfél fordul meg. A MOL folyamato-
san figyeli ügyfelei igényeit, és az a célja, hogy a 
lehető leggyorsabban megadja a választ ezekre az 
igényekre. Ennek egyik látványos példája a 2015-
ben bevezetett Fresh Corner koncepció, melynek 
köszönhetően már nem egyszerű benzinkútra 
érkezik az ügyfél, hanem egy modern kiskeres-
kedelmi egységbe, ahol a tankolás mellett bevá-
sárolhat, megihat egy kiváló kávét és elfogyaszt-
hat egy remek szendvicset. A koncepció sikeres, 
immár 40 ilyen töltőállomás van az országban.
Hasonlóan gondolkodik a MOL az elektromos 
autózással kapcsolatban is. A MOL szakemberei 
tökéletesen tisztában vannak azzal, hogy a közle-
kedés gyökeresen átalakul a következő években–
évtizedekben: az alternatív üzemanyagok – így az 
elektromos áram – szerepe jelentősen nő majd. 
Az elektromos autók persze még nem alkalma-
sak arra, hogy rövid időtávon belül kiszorítsák a 
benzin- vagy dízelüzemű járműveket: ám arra fel 
kell készülni, hogy a számuk akár néhány éven 
belül is többszöröse lesz a mostaninak. 

A MOL minden szempontból készen áll arra, 
hogy az e-üzemanyagok értékesítésében 
vezető szerepet vállaljon: a vállalat 2012-ben 
nyitotta meg Budán, az Istenhegyi úton az 
első „zöld” töltőállomását, amely az országban 
elsőként elektromos villámtöltő állomással is 
várja az autósokat.
A MOL képes az e-autózáshoz kapcsolódó vil-
lamosenergia-igény kiszolgálására is. Talán 
kevésbé ismert, de a vállalat 2010 óta rendel-
kezik villamosenergia-kereskedelmi enge-
déllyel, és saját villamosenergia-igényén túl 
egyéb nagyfogyasztókat is ellát. Az eddig vég-
rehajtott fejlesztések révén pedig a MOL-nak 
a rendelkezésére áll az a tudás, szakértelem és 
partneri kör, amellyel magas színvonalon meg 
tud felelni az e-közlekedés kapcsán felmerülő 
– és egyre erősödő – igényeknek.
Természetesen a közvélemény még mindig leg-
inkább a benzinkutakra gondol a MOL kapcsán,  
ugyanakkor azt is be kell látni, hogy a villamos 
energia pontosan olyan üzemanyag, mint a 
benzin vagy a dízel, még akkor is, ha egyelőre 
viszonylag alacsony a súlya a közlekedésben. 
Éppen ezért a MOL komoly lehetőségként 
tekint rá, és készen áll arra, hogy ezen a terü-
leten is meghatározó szereplő legyen, magas 
színvonalon kiszolgálva a közlekedők igényeit.

(x)

LELÁTÓ

Kosárlabda
December 16., 19 óra, 

Krasznai-csarnok

SMAFC-NYME – 
Agrofeed Széchenyi 
Egyetem Győr KC

Teremfoci
December 17., 8 óra 

Krasznai-csarnok 

Advent kupa terem-
labdarúgó torna

Túrázás
December 18., 8 óra, 

Sopron – Oggau

Extreme Burgenland 
felkészítő túra 3.

›Rekord a futáson 

PÁDER VILMOS

Ismét elmaradt az SVSE rég-
óta várt hazai győzelme: most 
a Balmazújváros ellen játszott 
1–1 arányú döntetlent. 

Sopron NB II-es labdarúgócsa-
pata a mérkőzésen változó tel-
jesítményt nyújtott, közelebb 
állt a győzelemhez, azonban ha -
zai pályán ismét nem sikerült 
nyernie. Az összecsapás ismé-
telte a ko  rábbi találkozók for-
gatókönyvét: jó hazai kezdés, 
helyzet helyzet hátán, a végjá-
tékba azonban hiba csúszott. 

Huszonöt percnyi játék alatt két 
nagy ziccert hagyott ki a Sopron, 
majd a harmincadik percben 
egy látványos támadás végén 
Batizi-Pócsi megszerezte a veze-
tést. A gólt követően, a vezetés 
tu    datában Erdélyiék nagyobb 
teret engedtek a Balmazújváros-
nak. A vendégek éltek is a lehető-
séggel: az első félidő vége előtt 
a soproni védők asszisztálása 
mellett Vajda kiegyenlített. 

A szünet után változatos, ke -
mény, kiegyensúlyozott küz-
delmet láthattak a szurkolók. 
Az SVSE többet támadott, de az 

ellenfél kontratámadásaira állan-
dóan figyelni kellett. Összessé-
gében  harcosan kemény, de 
sportszerű mérkőzést játszot-
tak a csapatok; az SVSE pedig 
végül 1–1-es döntetlennel zárta 
az őszi szezont.

– Sok helyzetünk volt, de csak 
egyet tudtunk értékesíteni, pedig 
több góllal is nyerhettünk volna 
– értékelt Supka Attila, a csapat 
szakmai vezetője a mérkőzés 
végén. – Jó, hogy szünet követ-
kezik; remélem, véget ér a rossz 
sorozatunk. Erős tavaszi felkészü-
léssel sikeresebbek leszünk.

Fiataloknak szervezett karatekupát a soproni 

Shotokan Tigrisek Sportegyesület. A hazai in-

dulók mellett Nagykanizsáról, Keszthelyről, 

Sárvárról és az ausztriai Oberpullendorfból 

is érkeztek versenyzők.

– Erőnléti és ügyességi feladatok, forma-

gyakorlatok is szerepeltek a versenyszámok 

között – mondta a Shotokan Tigrisek Sport-

egyesület elnöke, Gáncs Krisztián. – A célunk 

az volt, hogy a legkisebb korosztálytól kezd-

ve biztosítsunk versenyzési lehetőséget az 

utánpótláskorúaknak, az edzéseken tanul-

takat éles helyzetben is bemutathassák. Min-

den gyermek egyéni érmet kapott, a díját-

adón pedig Csiszár Ákos önkormányzati 

képviselő is részt vett. Úgy érzem, a kupa 

küzdelmeiben résztvett 50 gyermek mind-

egyike elégedetten tért haza.

I. Tigrisek Karate Kupa

Részvételi rekordot 
hozott az idei esz-
tendőben a hűség 
napi futás. Két kate-
góriában, mint-
egy kétszázan tisz-
telegtek mozgás-
sal december 14-e, 
a hűség napja előtt.

– Örömteli, hogy a tavalyi létszá-
mot sikerült megduplázni, mint-
egy 200 résztvevő teljesítette 
a két távot – mondta Csiszár 
Szabolcs városi sportfelügyelő. 
– A gyermek korosztályban 1,5, 

a felnőttek mezőnyében pedig 
3,5 kilométeres távot kellett 
megtenni a gyönyörű, belvá-
rosi környezetben. Ezúton is 
szeretnék köszönetet mondani 
a Soproni Atlétikai Clubnak, 
a ren  dőrségnek, a polgárőrség-
nek, a Misszió Mentőszolgálat-
nak, valamint a közösségi szol-
gálat önkénteseinek a kiválóan 
sikerült rendezvényért.

A távot teljesítő gyerekek kö -
zött kisorsolt kerékpárt egy fia-
tal hölgy nyerte, de mindenki 
kapott emlékérmet. A díjakat 
Csiszár Ákos önkormányzati 
kép  viselő adta át a hűség napi 
futás résztvevőinek.

HORVÁTH FERENC

Megtartotta hagyományos karácsonyi évzáró-
ját az SC Sopron. A Liszt-központban először 
fordult elő, hogy az egyesület minden tagját 
meghívták a családias hangulatú ünnepségre, 
és ott voltak a támogatóik is. Az eseményen 
részt vett dr. Simon István alpolgármester.

A soproni labdarúgás utánpót-
lás-egyesületének több mint 
500 igazolt tagja van, s a külön-
böző korosztályos csapatok 
ebben az évben közel 600 verse-
nyen vettek részt. Az egyesület 
a fenntartója a női focisulinak és 
a felnőtt női csapatnak. A szak-
emberek több csoportban (elő-
készítő, Bozsik és versenyszek-
ció), 7-től 19 éves korig foglalkoz-
nak a fiatalokkal, de összefogják 
a tömegsportot is. Tömegbázi-
suk alapját az egyesület óvo-
dai programja adja: tizenhat 
soproni és Sopron környéki 

óvodában tartanak labdás–
ügyességfejlesztő gyakorlato-
kat, közel 750 pici számára. 

Csiszár Ákos, az egyesület el -
nöke értékelőjében kitért arra 
is, hogy több fiatal labdarúgó-
juk került be a különböző kor-
osztályos válogatottba, s ez az 
egyesület színvonalas munká-
ját dicséri, amelyet Németh 
Zoltán szakmai vezető irá-
nyít, aki szintén értékelte éves 
munkájukat. 

Dr. Simon István alpolgár-
mester a város nevében köszön-
tötte a fiatalokat és az egyesület 

munkatársait, edzőit, szponzo-
rait. Gratulált a gyerekek ered-
ményeihez, külön kiemelve 
szüleik segítségét, támogatá-
sát. Szólt arról is, hogy Sopron-
nak sportbarát önkormányzata, 
az országnak pedig sportbarát 
kormánya van, így az utánpót-
lásképzést kiemelten kezelik. 
A stadionprogramot is azért 
valósítják meg, mert az ország-
ban a legtöbb igazolt sportolót 
a labdarúgás jegyzi. 

Az értékelést és a köszöntőt 
követően a csapatok karácsonyi 
videóit mutatták be, majd az SC 
Sopron lány FociSuli szekciója 
mutatta be rövid, vidám műso-
rát. Ezt követően különdíjakat 
adták át és köszöntötték Seiber 
Istvánt, aki Sopron Sportjáért 
kitüntetést vehet át a decem-
ber 16-i hűség napi ünnepsé-
gen. A jól szervezett, de mégis 
kötetlen, parádés ünnepségen 
többször is felhangzott a gyere-

kek szájából a „Hajrá Sopron!”, 
bizonyítva, hogy már ezekben 
a korosztályokban is él a szeretet 
városuk iránt.

Több mint 500 utánpótláskorú focista együtt ünnepelt a Liszt-központban

Hajrá Sopron!

VÁLOGATOTT FOCISTÁK 

2005-ös korosztály: Németh Bendegúz, Módos Ferenc, 
Kubánka Balázs, Fábiánkovits István, Jánó Zétény
2004-es korosztály: Sipőcz Benedek, Koch Bernát, 
Hoff er Gergely, Szántó Bulcsú
2003-as korosztály: Eőri Bálint, Vörös Péter, Rosta Milán
2002-es korosztály: Csomós Dominik, Czingráber Péter, 
Kiss Martin, Majoros Botond
LFS 2002-es korosztály: Giczi Laura, Németh Krisztina
2001-es korosztály: Horváth Dominik

DÍJAZOTTAK: 
Farkas Katalin, Molnár 
Edina, Holpár Péter, 
Horváth Csaba és 
Bokán Zsolt

Az év csapata címet az U12-es korosztály kapta FOTÓ: LECZOVICS ZSOLT

Újabb hazai döntetlen

A Balmazújváros ellen jól kezdett a „Supka legénység”, a végjátékba 

azonban ismét hiba csúszott FOTÓ: GODAVSZKY HELGA





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

Szerkesszük közösen a Soproni Témát! 
szerkesztoseg@sopronitema.hu



2016. december 15. csütörtök
16:00 Doborjáni Ferenc EGYMI -A Fenyőfa
17:00 Soproni Német Nemzetiségi Általános

Iskola- Száncsengő
18:00 Széchenyi István  Gimnázium -

Karácsonyvárás
19:00 Vas- és Villamosipari Szakképző Iskola és

Gimnázium - Karácsonyi köszöntő

2016. december 16. péntek
16:00 Dirty Dance Sopron-Adventi fergeteg
17:00 Handler Nándor Szakképző Iskola

Jónak lenni jó
18:00 The Messengers Band

2016. december 17. szombat
16:00 Bánfalvi Óvoda

Kiskarácsony, Nagykarácsony
17:00 Liszt Ferenc Pedagógus Énekkar

Adventi dalok
18:00 Continentál együttes

2016. december 18. vasárnap
16:00 Jazz Dance Academy
16:30 Soproni Petőfi  Sándor Általános

Iskola és AMI
17:00 Soproni Petőfi  Sándor Általános Iskola

és AMI - Karácsonyi népdalok
18:00 Gyertyagyújtás
19:00 Radler Swing

2016. december 21. szerda
16:00 Trefort Téri Óvoda - „Advent4”
17:00 Járóka Jenő-Adventi dalok
18:00 Craisy Daisy Jug Band
19:00 Szieszta

2016. december 22. csütörtök
17:00 Kiss József-Gitármuzsika
18:00 Present Day

2016. december 23. péntek
17:00 Dudora zenekar - Aranyszárnyú angyal
18:00 Lilienn és Kónyai Tibor Jazz Duó

MESEKUCKÓ ÉS JÁTÉK HÁZ
A Soproni Pendelyes Kulturális Egyesület képességfej-
lesztő és ügyességi játékai, kosaras körhinta, melye-
ken önfeledten szórakozhatnak a gyermekek!
Nyitva: hétköznap 17-19.00, hétvégén 15-19.00 óráig.

Szombat 16-17.00  Daltanulás – Adventi, karácsonyi dalok
 18-19.00  Mesélő képek – mesék diafi lmről, ahogy
  a szülők és nagyszülők gyermekkorában
Vasárnap: 16-18.00  Adventi kézműves foglalkozások –
  ajándék és fenyőfadíszek készítése

Ha szeretné, hogy gyermekének biztosan legyen helye, előzetesen jelentkezhet az info@petofi sopron.hu e-mail címen!

Az adventi koszorút a Zöld Zóna Kft. biztosítja.

KARÁCSONYI VÁSÁR ÉS
KÖZÖS ÜNNEPVÁRÁS
SOPRON VÁRKERÜLETÉN
ÉS A FŐ TÉREN! 
Időpont: 2016. november 25. – december 23.

Az idei évben is hamisítatlan karácsonyi hangulattal, fenyő- és fahéjil-
lattal, étel- és italfi nomságokkal, kézműves termékekkel várjuk a kedves 
soproniakat és a Sopronba látogató vendégeinket Sopron Fő terére, illetve a megújult Várkerületre.

Rendezvényünkön a téren felállított óriás fenyőfa, a hívogató betlehem és a mindenki  számára  fi gyelemfelkeltő  
adventi  kalendárium  sokszínűsége  mellett  megtalálja  a legkiválóbb hazai kézműves remekeket, kiváló aján-
dékokat vásárolhat a kirakodóvásárban, és meleg fi nomságokkal kényeztetheti magát a kedves látogató! Tea-
különlegességek,  forralt bor, puncs és természetesen gyermekpuncs mellett kicsik és nagyobbak is örömüket 
lelhetik a színpadi programokon is a Várkerületen, ahol Sopron szinte valamennyi iskolája és óvodája bemutatja 
műsorát. A legkisebbek és a kicsit nagyobbak után Sopron ismert és még kevésbé ismert, de feltörekvő tehetsé-
gei csillogtatják meg tudásuk legjavát.

Programjaink során természetesen nem feledkezünk meg az ünnepvárás meghittségéről sem, minden vasárnap 
közösen gyújtjuk meg hatalmas adventi koszorúnk egy-egy újabb gyertyáját.
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december 15-22.




