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Takács-Kenessey Tamara

A Sopron anno az Év 
Honlapja díjat nyerte 
a Magyar Marketing-
szövetség telekommu-
nikációs pályázatán 
Személyes és port-
fólió oldalak kate-
góriában. Az oldal-
ról és az elismerésről 
Kótai Mónika szer-
kesztőt kérdeztük. 

– Meséljen a kezdetekről, 
hogyan jött létre az oldal?

– A Sopron anno facebookos 
oldalként indult 2011. augusz-
tus 18-án. Komoly koncepció 
nem volt, a lokálpatrióta énem 
elkezdett képeket, képeslapo-
kat posztolgatni, írt hozzájuk, 
aztán egyszer csak azt vettem 
észre, hogy egyre többen köve-
tik az oldalt. Magasabbra került 
a mérce, az oldal kinőtte magát. 
Nőtt az archívum, kezelhetetle-
nebbé vált, ekkor keresett meg 
Wallon-Hárs Viktor, hogy készít 
a Sopron annónak egy honlapot. 
Rengeteget dolgoztunk, az ötle-
tek közösen jöttek, Viktor találta 
ki a koncepciót, én tesztelő vol-
tam. Áttöltöttem a facebookról 
az anyagokat, 500 bejegyzéssel 
indult útnak az oldal 2013. már-
cius 15-én. A nézettségi adatok 
azt mutatják, hogy azóta is töret-
len népszerűségnek örvend. 
A face    bookos oldal szintén 

mű ködik, sikerült jó összhan-
got létrehozni a kettő között. 
Rengeteg képet kapunk, sokan 
segítenek, hogy a sopronanno.
hu átfogó, minőségi weboldal 
lehessen.

– Kiknek szól az oldal?
– Nem tanult szakmám a hely-

történet, az oldalt hobbistaként 
működtetem. Nem célom a túl-
zott tudományosság, inkább az 
útmutatás azoknak, akik egy-
előre felületesen érdeklődnek 
a vá  ros múltja iránt, nálunk 
elmélyíthetik az ismereteiket. 
Célunk az is, hogy a helytörté-
net iránt intenzívebben érdeklő-
dőknek a bejegyzéseken keresz-
tül segítsük a további források 

megtalálását, minden bejegy-
zésnél feltüntetjük a forrást, 
helytörténeti kiadványokat is 
bemutatunk.

– Mit jelent az oldal szá-
mára az Év Honlapja díj?

– A díj elsősorban Wallon-
Hárs Viktornak szól, hiszen ez 
a verseny a honlapok készítői-
nek versenye volt, de természe-
tesen a tartalom is fontos. Nem 
értek a hon lap ké szí tés hez, azt 
tudom, hogy nekem mint szer-
kesztőnek mit jelent, hogy elké-
pesztően profi hátteret kapok 
a munkámhoz és egy olyan 
weboldal ké szí tőt, aki bármikor 
tud segíteni. Ezt a profizmust 
jutalmazta a zsűri, aki számos 

szempont alapján az oldalt leg-
jobbnak találta kategóriájában.

– Mik a tervek a jövőre?
– Ez a második díjunk, az elsőt 

idén márciusban kaptam, még a 
facebookos oldalért, a Házi Jenő 
Honismereti Alapítvány Házi 
Jenő-díját. Fontosak ezek az elis-
merések, segítenek benne, hogy 
tudjuk, jó felé haladunk. A terv 
az, hogy megyünk tovább ezen 
az úton a munkánkkal, amely-
ben elődeink tisztelete és város-
unk szeretete vezérel minket. 
Köszönjük azoknak, akik hoz-
zájárultak az archívum gyarapí-
tásához, bízunk, hogy továbbra 
is megtisztelnek minket a bizal-
mukkal és a segítségükkel.

Soproni az Év Honlapja 

A Soproni Rendőrkapitányság 
eljárást folytat vasúti közle-
kedés biztonsága elleni bűn-
tett megalapozott gyanúja mi-
att ismeretlen tettesek ellen. 
December 14-e 20 óra és 15-e 8 
óra közötti időben ismeretlen 
tettesek az Ady Endre út és a 
Besenyő utcai kereszteződés-
nél kihelyezett – Elsőbbségadás 
kötelező! – közúti jelzőtáblát a 
tartóoszloppal együtt kihúzták 
a földből, majd az Ibolya út 2. 

szám alatt levő ingatlan előtti 
füves terület elé vitték.
A rendőrség várja azoknak 
a szemtanúknak a jelentkezé-
sét, akik az eseménnyel kap-
csolatban érdemi információ-
val rendelkeznek. Jelentkez-
hetnek személyesen a Soproni 
Rendőrkapitányság Közleke-
désrendészeti Osztályán, te-
lefonon a 99/311–234-es tele-
fonszámon vagy a 107-es és 
112-es segélyhívó számokon.

Rendőrségi felhívás

HELYSZÍN:  FŐ TÉR

Látványos lézer és fényjáték az este folyamán

20:30  DJ JOKO - RETRO PARTY
21:30  F LÖ R T  zenekar

22:30 
 KARTHAGO 

 z e n e k a r  
 É LŐ  KO N C E R T
00:00  Himnusz
00:10  F LÖ R T  zenekar
01:00  DJ JOKO
Mindenkit szeretettel várunk!

Év végén több adózási határidő 
jár le, amelyek a vállalkozások 
teljes jövő évi adókötelezettsé-
gét befolyásolhatják.

Az általános forgalmi adó ala-
nya az adóköteles tevékenysé-
gével kapcsolatos nyilatkozatát 
megváltoztathatja – alanyi men-
tesség helyett áfafizetési kötele-
zettséget választhat, valamint az 
áfafizetési kötelezettség hatálya 
alól kiléphet, és alanyi mentes-
séget választhat – a változást 
megelőző adóév utolsó nap-
jáig. A pénzforgalmi elszámolás 

választásáról, illetve annak 
megszűnéséről bejelentést kell 
tenni a NAV-nak. A pénzforgalmi 
elszámolás legkorábban a január 
1-jével kezdődő elszámolási idő-
szakra alkalmazható. A 2014-re 
vonatkozó választást legkésőbb 
december 31-én kell bejelen-
teni a megfelelő nyomtatvá-
nyon. A pénzforgalmi elszámo-
lást a te  vékenységét év közben 
kezdő adóalany is választhatja, 
ekkor a nyilatkozat a tevékeny-
ség megkezdésének bejelenté-
sével egyidejűleg tehető meg.

Év végi határidők

RÖVIDEN
Jótékonykodtak

A Pedagógusok Művelődési Házában megrendezett jótékony célú 
hangversenyen – amelyen az Orchester der schönen Künste, Wien 
zenekar – lépett fel, felajánlásokból 59 ezer forint gyűlt össze.





Bruschino úr
(vígopera)

Gioacchino Rossini:

Demcsák Ottó:

(táncfantázia)

Rendező:

Toronykőy Attila

Karmester:

Oberfrank Péter
(Liszt - díjas)

A Soproni

Petőfi Színház és a

Veszprémi

Petőfi Színház

közös produkciója

Rendező:

Toronykőy Attila

Karmester:

Oberfrank Péter
(Liszt - díjas)

A Soproni

Petőfi Színház és a

Veszprémi

Petőfi Színház

közös produkciója

Csill^gok szárnyán

Rendező-koreográfus:

Demcsák Ottó (Harangozó-díjas)

A Soproni Petőfi Színház

tánctagozatának előadása

Bemutató előadások: 2014. január 9.,10.,11.





FEDEZZE FEL ELSŐKÉNT
AZ ÚJ GENERÁCIÓS NISSAN QASHQAIT!
UTÁNOZHATATLAN VÁROSI ÉLMÉNYEK. 
MAGASABB FOKOZATRA KAPCSOLVA.

INNOVÁCIÓS TURNÉ:
INICIÁL AUTÓHÁZ
SOPRON, BALFI U. 160/B.
2014 január 3-4.

FEDEZZE FEL ELSŐKÉNT
AZ ÚJ GENERÁCIÓS NISSAN QASHQAIT!
UTÁNOZHATATLAN VÁROSI ÉLMÉNYEK. 
MAGASABB FOKOZATRA KAPCSOLVA.

A képek illusztrációk. Jelen hirdetésben közölt adatok és tények kizárólag tájékoztató jellegűek, nem minősülnek szerződéskötési ajánlatnak. Kombinált üzemanyag-fogyasztás: 
3,8–5,6 l/100 km, kombinált CO2 -kibocsátás: 99–129 g/km. A kombinált CO2 -kibocsátási és üzemanyag-fogyasztási adatok becsült értékek. A végleges 
adatok a homologizációs eljárást követően decembertől érhetőek el a honlapunkon.  

Iniciál Autóház – Sopron, Balfi u. 160/B. – Tel.: 99 508 140
www.inicial.hu/nissan

NissanConnect    Nissan Aktív Biztonsági Pajzs      Nissan Intelligens Parkolóasszisztens      Nissan Menetdinamikai Rendszer        





SOPRONBAN

Liszt Ferenc Konferencia és Kulturális Központ
2013. december 16. – 2014. február 10.



Jegyek már csak a 
december 29., vasárnap 15 órai 

előadásra kaphatók!

Közreműködnek: 
Vastag Csaba, Vastag Tamás, 

Feke Pál/Mészáros Árpád Zsolt/Szomor György, 
Végvári Eszter, Fésűs Nelly/Halas Adelaida 
és a Petőfi Színház művészei és tánckara

SING SING SING 2
musicalshow







A GYôRi FiLHaRMoNiKuS ZeNeKaR BeMuTaTJa:

KiNG’S SiNGeRSTH
e

LISZT 
FERENC 
BéRLET

2014. január 19., 19 óra
Evangélikus templom, Sopron

JEGYVÁSÁRLÁS A PRO KULTÚRA JEGYIRODÁBAN: 
Liszt Ferenc Konferencia és Kulturális Központ
9400 Sopron, Liszt F. u. 1.

www.gyfz.hu  | www.prokultura.hu
TÁMOGATÓK: MÉDIATÁMOGATÓ: PRO KULTÚRA

SOPRON
NONPROFIT KFT.

Tisztelt Táncművészek!
A Soproni Petőfi Színház diplomával rendelkező 

férfi és női táncosok számára

próbatáncot hirdet 30 éves korig.

A jelentkezők az alakuló 
Sopron Balettben és annak nyári bemutatójában is 

szerepet kaphatnak.

A próbatánc időpontja: 2014. január 17–18.

Helyszíne: 
Liszt Ferenc Konferencia és Kulturális Központ 

(Sopron, Liszt Ferenc u. 1.)

A próbatánc menete:
2014. január 17-én 13 órától előválogatás, 

klasszikus- és moderntánctréning 
2014. január 18-án 10 órától klasszikus- és 

moderntánctréning, valamint workshop

Az előzetes regisztrációt 
(életrajzzal, motivációs levéllel) 

az alábbi e-mail címen tehetik meg az érdeklődők: 
muvtitkarsag@prokultura.hu

A tárgynál kérjük feltüntetni: 
PRÓBATÁNCRA JELENTKEZÉS

WWW.SOPRONISZINHAZ.HU


