


SOPRON MEGYEI JOGÚ 
VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

bérbevételre 
meghirdeti a tulajdonában álló 
ingatlanokat:

Sopron, Lackner K. u. 48. sz. alatti 
(Kristály-üzletház), földszint 12. számú, 
25 m² alapterületű üzlethelyiséget
Bérleti díj alsó határa: 15.000 Ft/ m²/év + ÁFA
A licittárgyalás időpontja:  2012. május 25., 9.00 
 
Sopron, Kőfaragó tér 9. sz. alatti 
15 m² alapterületű garázshelyiséget 
Bérleti díj alsó határa:  4.000 Ft/ m²/év + ÁFA
A licittárgyalás időpontja:  2012. május 25., 9.30 
 
Sopron, Kossuth L. u. 22/a. sz. alatti 2-es 
és 5-ös számú, 23–23 m² alapterületű 
gépkocsibeállókat
Bérleti díj alsó határa:  2.500 Ft/hó + ÁFA – beállónként
A licittárgyalás időpontja:  2012. május 25., 10.00 

A bérleti jogviszonyok időtartama: határozatlan.
A bérlemények a jelenlegi állapotukban kerülnek bérbeadásra.

Licittárgyalások helye: Polgármesteri Hivatal 
Városgazdálkodási Osztály irodája, Sopron, Fő tér 1.
A bérbevétel részletes feltételeit a  hivatal földszinti 
előterében kifüggesztett hirdetmény tartalmazza.

További információ: a Polgármesteri Hivatal Városgazdálkodási 
Osztályán, Sopron, Fő tér 1., tel: 99/515–110, 515–133  

Az energiatakarékossággal és az újrahasznosítással folytatódott 
a Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola – DNÖ KEOP projektje
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Felhívás helyi iparűzési 
adóbevallás benyújtására

Tisztelt Vállalkozó!

Tájékoztatjuk, hogy a 2011. évi helyi 
iparűzési adóbevallását az önkormányzati 
adócsoporthoz 1 példányban kell benyújtani, 
a bevallási határidő: 2012. május 31.
Felhívjuk a figyelmét, hogy a bevallás 
benyújtásának határidejével azonos 
időpontig – 2012. május 31-ig – kell 
megfizetni az adókülönbözetet. 
A 2011. évi iparűzési adókülönbözetet a 
11600006-00000000-33234485 Sopron 
MJV Önkormányzat Képviselő-testülete 
Iparűzési Adó Beszedési számlára kell 
teljesíteni. Amennyiben egyéni vállalkozó 
és befizetési kötelezettségét postai csekken 
szeretné teljesíteni, az a Polgármesteri 
Hivatal Önkormányzati Adócsoportjánál 
szerezhető be ügyfélfogadási időben.

Ügyfélfogadási idő:
Hétfő: 13.30–17.00
Szerda: 8.00–12.00 és 13.00–16.00
Péntek: 8.00–12.00

A bevallási nyomtatványok honlapunkról 
letölthetők: www.sopron.hu/e-ügyintézés/
letölthető nyomtatványok/
Közgazdasági Osztály
A bevallási nyomtatványok elektronikusan 
kitölthető formátumban is megtalálhatók 
a fenti honlapon, kitöltési segédlettel.

FONTOS! A nyomtatványon az adóelőleg 
bevallását kötelező kitölteni. A bevallás 
ezen részének kitöltése még akkor 
is kötelező, ha annak értéke „0”.

Az adóelőleg bevallásának kitöltéséhez 
a honlapunkon talál útmutatót! 

Amennyiben több önkormányzat 
illetékességi területén folytat állandó jellegű 
iparűzési tevékenységet, a vállalkozási 
szintű adóalap megosztásához az „F” jelű 
kiegészítő lapot is mellékelni kell. 
(A megosztást hat tizedes jegy pontossággal, 
azaz nyolc számjeggyel kell elvégezni.)

Azon adózóknak, akik átalányadózást 
választottak, a „K” jelű kiegészítő 
lapot javasoljuk kitölteni.
A 2011. adóévre helyi iparűzési adóban 
az egyszerűsített vállalkozói adózást 
választó eva-adóalanyoknak pedig a „H” 
jelű kiegészítő lapot javasoljuk kitölteni.

Kérjük, hogy amennyiben egy ajánlott levélben 
több adózó bevallását nyújtja be, az adózók 
tételes felsorolását mellékelni szíveskedjék!
Felhívjuk figyelmét, hogy az adóbevallás 
aláírás nélkül érvénytelen, továbbá az adó 
megfizetése nem pótolja az adóbevallást!
Kérjük Tisztelt Ügyfelünket, hogy a befizetését 
és az adóbevallását a határidő pontos 
betartásával szíveskedjen teljesíteni.

Sopron, 2012. május hó 
 
Sopron Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztály



Csokoládé-
kóstolás

Gyermeknap alkalmából 
május 27-én, vasárnap 15 óra 
15 perctől a Fidelitas Soproni 
Szervezete csokoládékóstolást 
szervez 8 és 15 év közötti gyermekek 
számára a Harrer Csokoládégyárban.

Kedvezményes részvételi díj: 800 Ft
Előzetes jelentkezés: 
sopron.fi delitas@gmail.com
Jelentkezni korlátozott számban lehet!



A Pro Kultúra Sopron Nonprofi t Kft. felvételt hirdet

Karbantartó
álláshely betöltésére.

Feltétel: 
25–40 életkor,

Előnyt jelent: 
villanyszerelő, asztalos, lakatos, 
szakmunkás végzettség

A FÉNYKÉPES ÖNÉLETRAJZOKAT POSTAI ÚTON 
VÁRJUK A PRO KULTÚRA SOPRON NONPROFIT 
KFT. 9400 SOPRON, LISZT F. U. 1. CÍMÉRE.

Hétköznapokon ismét 

1-et fizet 2-t kap



Célunk az egészséges környezet!

Kérjük, segítsék munkánkat!  

Amennyiben ilyet tapasztalnak és 
információjuk van a lerakó 

tegyenek bejelentést.

A szemét lerakása tilos!

. .

Vendégeink tapasztalatából:  

Több éve tudott problémám a magas vérnyomás, 
magas koleszterin, melyekre gyógyszeres kezelést 
kaptam. Pár hónapos, napi rendszerességgel végzett 
ceragem kezelés után a vérem koleszterin szintje 
8.5 egységről 6 egységre csökkent. A napi 3× szedett 
vérhígító gyógyszeremet is elhagyhattam.

Egy reggel rosszullétre ébredtem, melyet 220-as 
vérnyomás idézett elő. A kiérkező orvos első kérdése 
az volt, hogy mennyi a napi vízfogyasztásom. A napi 
3,5–4 liter mennyiséget megfelelőnek ítélte. A véná-
ba adott injekció mellett EKG vizsgálatot is végzett, 
amely viszont semmi rendkívülit nem mutatott, tel-
jesen jó volt.

Most már megbizonyosodtam róla, hogy a magas 
vérnyomás nálam is a szervezetem javulási reakciója 
volt, hisz azóta a rendszeres ellenőrzés is folyamato-
san 130/80-as értéket mutat és jól érzem magam.

T. Mihályné Sopron

Továbbra is várjuk egészsége megőrzése, 
helyreállítása érdekében Ceragem központba:

Sopron, Csengery u. 30–32.
(bejárat az Erzsébet u. felől) 
Nyitva: H–P: 8–17 óra között

Ne spóroljon az egészségén!



JÚNIUS 23. SZOMBAT 20.00

RONALD HARWOOD

A nagy négyes 
Molnár Piroska, Vári Éva, 

Benedek Miklós, Szacsvay László

RENDEZŐ: GÁLFFI LÁSZLÓ

JÚNIUS 21. CSÜTÖRTÖK 20.00

IVAN MENCHELL

Sírpiknik 
 Takács Katalin, Bánsági Ildikó, 

Margitai Ági, Járó Zsuzsa, Gálffi  László

RENDEZŐ: ILAN ELDAD

JÚNIUS 22. PÉNTEK 20.00
JOHN MURRELL

Az isteni Sarah
Vári Éva, Gálffi  László

RENDEZŐ: HARGITAI IVÁN

JÚNIUS 24. VASÁRNAP 20.00
PARTI NAGY LAJOS 

 A Bandy lányok
Hernádi Judit, Udvaros Dorottya

RENDEZŐ: ASCHER TAMÁS

KAMARASZÍNHÁZI FESZTIVÁL
A PETŐFI SZÍNHÁZBAN

AZ ORLAI PRODUKCIÓS IRODA ÉS A 

PRO KULTÚRA SOPRON EGYÜTTMŰKÖDÉSÉBEN

JEGYEK 3.500 ÉS 3.000 FT-OS ÁRON KAPHATÓK A PRO KULTÚRA JEGYIRODÁBAN

Hívogató
azV. Soproni

Tündér-
fesztiválra

GYIK, Erzsébet-kert 
2012. június 23. 
10.00 óra

Viseletverseny
A hagyományos nemes versengés kategóriái: férfi , női, picurka, 
nagyobbacska, család és sokadalom (pl. több barát együtt, 
két vagy több család együtt, esetleg egy egész nemzetség!) 
A „sokadalom” kategóriában a viseleteknek egységes hatást 
kell kelteniük! A versenyen külön értékeli a zsűri a tündérek 
és a manók viseleteit. Eredményhirdetés és méltatás aznap 
délután lesz Bíbor királynő és Jácint király jelenlétében.

Vonulás
2012. június 15. (péntek) 16.00 óra
Indulás gyalogosan a Liszt Központ elől, gyülekezés a geszte-
nyefánál, érkezés ugyanoda. Útvonal: LKKK – Várkerület páros 
oldal – Hűségkút – Ógabona tér - vissza a Várkerület páratlan 
oldalán a LKKK-hoz) Szeretettel várjuk a gyerekeket és szüle-
iket a hagyományos vonulásra (jelmezben vagy anélkül)!

Készülődés
Az idei Tündérfesztiválra a gyerekek is hozhatnak ajándékot Bíbor 
királynő és Jácint király részére. Az ajándékokat a Köszöntőhelynél lehet 
elhelyezni, hogy a királyi páron kívül mások is láthassák. Készíthető 
ajándékok: rajz (téma: tündért láttam álmomban), festett kavics (téma: 
varázskő), papír- vagy textil zászló (téma: tündér-vagy manó nemzet-
ségem címere). Az ajándékokra mindenki írja fel a nevét, életkorát!



Tisztelt Soproniak!

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!



2012. május 23. 9
www.sopronitema.hu  Az oldalt összeállította: BOTÁR LÁSZLÓ

Sport

 JÚNIUS 7. CSÜTÖRTÖK 19.00

Kiss Ádám
Bács Miklós

Dumaszínház
Liszt-központ

LELÁTÓ

Jótékony 
sportjátékok

Jótékonysági sportjá té-
ko kat szerveznek Scar-
bantia amfiteátrumá-
ban pünkösdvasárnap, 
május 27-én, 16 órától. 
Az aréna közepén, a ta-
tamin folyik a küzdelem, 
körben a lelátók előtt lo-
vak vágtáznak, biztos 
kezű íjászokkal, köztük 
egy nyolcéves tanulóval, 
aki eddig máshol nem 
látott produkciót mutat 
be. A látogatók az önkén-
tes jótékonysági adomá-
nyokból összegyűlt tá-
mogatást felajánlhatják 
egy arra rászoruló sop-
roni gyermekintézmény 
javára. A rendezvény 
résztvevői: Lövér Íjász 
SE, Kamikaze Kara te SE, 
Kurszán Kende Lovasíjász 
Egyesület, Harka, Juu nan-
shin Egyesület Sopron 
(bot és kard egy más el-
len), Soproni Ököl vívó 
Klub, Soproni Judo SE és 
Zanshin Aikido Egye sület.

Érdekes, sportos kísér-
let keretében önvédel-
mi képzést építettek
be a testnevelési tan-
tervbe az Eötvös József 
Evangélikus Gim ná-
zium és Egész ségügyi 
Szakközép iskolában. 

A képzést a SMAFC karate ed-
ző je, Polyák József vezeti, és 
minden osztálynak 10 tanítási 
órában ad önvédelmi alapokat. 

Főleg lányoknak
A sportember kiemelte, azt sze-
retné megértetni a diákokkal, 
hogy az esetleges konfliktus-
helyzeteket hogyan kezeljék 
fizikai kontaktus nélküli, eze-
ket elkerüljék, megelőzzék.

Természetesen emellett a 
ka ra te edző alapvető önvédelmi 
technikákat, ütéseket, rúgásokat, 
fojtásokat is mutat a nagyjából 

háromnegyed részben lányok-
ból álló hallgatóságának. Mozgás 
tehát van bőven az önvédelmi 
testnevelésórákon, ám ezek 
intenzitása messze nem éri el 
a ka ra te ed zé se két. Ennek oka, 
hogy az Eötvösben a harcmű-
vészet terén abszolút kezdőknek 
tanítja az edző a technikákat, és 
azok minél pontosabb, tökélete-
sebb elsajátítása igen időigényes.

Néhányan folytatnák
Polyák József érdeklődésünkre 
elmondta, neki is új volt, hogy 
ennyi ifjú hölgynek kellett, kell 
önvédelmi képzést tartania. 
Kezdetben a fogadtatás is vegyes 
volt, ráadásul a végzősöknek, 
éret tsé gi zők nek a „számadás” 
előtt végig kellett vinnie a kép-
zést. Az edző hozzátette, az okta-
tás vége felé akadtak olyanok, 
akik nagyobb érdeklődést mutat-
tak az önvédelem, a harcművé-
szet iránt, és a szervezett edzés-
lehetőségek felől érdeklődtek.

Amikor átvette a Kis-Rába 
men ti Takarék SKC-t, a kiesés 
elkerüléséért küzdött a gárda, 
mondta el lapunk érdeklődé-
sére Meszlényi Róbert, a régi-
új szakvezető, aki a rájátszásig 
vezette a csapatot. „Bár sérü-
lések hátráltatták a csapatot, a 
tavaszi szezon elején sikerült 
bravúros hazai győzelmeket 

aratni, gondolok itt elsősorban 
az Albacomp Gombás, valamint 
a Kecskemét Molnár és Rubin 
nélküli legyőzésére. A sikerek 
egységessé tették az amúgy is 
jó szellemű társaságot, amely 
itthon rendre simán verte a 
hozzá hasonló erősségű riváli-
sokat, így jutott a rájátszásba” – 
hangsúlyozta Meszlényi Róbert.

Az alapszakaszt megnye-
rő Falco várt a soproni fiúkra, 
akik alaposan megnehezítet-
ték a szombathelyi gárda dol-
gát. A párharcra 
így emlékezett 
az SKC edzője: 
„Erősen vitatha-
tó módon veszí-
tettük el a nyitó-
meccset, négy 
kezdő játékosunk is kipontozó-
dott… A másodikat itthon biz-
tosan nyertük, majd Szombat-

helyen, több száz soproni szur-
koló előtt sikerült a bravúr. Jött a 
következő hazai meccs. A zsúfo-
lásig telt MKB-arénában minden 

adott lett volna a 
négy közé jutás-
hoz, de sajnos töb-
ben nem tudták 
feldolgozni, hogy 
a bennmaradá-
sért küzdő együt-

tesből pár hét alatt akár a leg-
jobb négy közé jutó gárda is le-
het. A tét több kulcsjátékosunkat 
is szinte agyonnyomta, sok tisz-
ta helyzet maradt ki. Bár óriásit 
harcoltak a fiúk, kikaptunk. Jött 
az ötödik meccs Szombathelyen, 
ahol rengeteg soproni szurkoló 
bíztatta a csapatot. A Falco végig 
vezetett, de ekkor sem adtuk ol-
csón a bőrünket, az utolsó pilla-
natig nyílttá tettük a meccset, 
de kikaptunk. Összességében a 
tavaszi teljesítményre büszkék 
lehetünk, nem véletlen, hogy 
Szombathelyen, az ötödik meccs 
elvesztése után, a vereség és a ki-
esés ellenére szurkolóink sokáig 
ünnepelték a fiúkat.”

A szezon befejeztével a keret 
minden játékosának lejárt a 
szerződése, de Pojbics Szabolcs 
ügyvezető szóban már megál-
lapodott a folytatásról a fiatal 
bedobó Takács Norberttel.

Győzött a legutóbbi fordu-
lóban, és előrelépett a baj-
noki tabellán az NB II. nyu-
gati csoportjában az SVSE 
labdarúgócsapata. 

Szombaton Soós Imre legény-
sége Pakson lépett pályára. 
Legutóbb tavaly októberben 
érezte a győzelem ízét a soproni 
gárda. A 14. percben Tóth Dániel 
30 méteres szabadrúgása után 
a kapu előterében megpattanó 
labda a hazai kapus hasa alatt 
becsúszott a kapuba. A gól után 
fölénybe került a paksi csapat, de 
a szervezetten védekező sopro-
niak ellen nem tudtak gólt rúgni.

Győzelmével – mivel a Buda-
örs és a Dunaújváros is kika-
pott – a Vasút előrelépett a 14. 

helyre, amely azonban, mivel 
3 együttes esik ki, még mindig 
kieső pozíció. A Győr második 
csapata egy, a legyőzött paksi 
együttes három ponttal áll az 
SVSE előtt.

A múlt héten a klub előbb 
megkapta az NB II-es licenszet 
a következő évadra, majd leiga-
zolta a Zalaegerszegen, az élvo-
nalban szereplő, bosnyák szár-
mazású, osztrák állampolgár-
ságú csatárt, Ahmet Delicet.

Elkerülni vagy megelőzni: Konfliktushelyzetek kezelése fizikai kontaktus nélkül

Önvédelmi képzés tornaórán

SVSE: 17 forduló 
után győzelem

ÖNVÉDELMI GYAKORLATOK
Polyák József karatemester az Eötvös-iskola 9/B osztályának mutatja meg 
a feladatokat FOTÓ: NÉMETH PÉTER

UTOLSÓ HAZAI MECCS
Szombaton 19 órától az 5. he-
lyen álló Tatabányát fogad-
ják Bausz Róberték, akik majd 
Baján zárják a bajnokságot.

Dicsőséges tavaszi hadjárat

VERESÉG ELLENÉRE BRAVÚR
Meszlényi Róbert, a visszatérő edző irányításával bejutott a Kis-Rába menti Takarék 
SKC a rájátszásba, ahol az 5. meccsen estek ki FOTÓ: NÉMETH PÉTER

„A sikerek egységessé 
tették az amúgy is jó 
szellemű társaságot.”

Meszlényi Róbert

Az őszi gyengélkedés, majd edzőcsere után 
tavasszal remekül szerepelt a Kis-Rába menti 
Takarék SKC férfi kosárlabdacsapata. 







SOPRONI PETŐFI SZÍNHÁZ

JEGYEK A BÉRLETES 
ELŐADÁSOKRA IS KAPHATÓK!

Kövesse nyomon programjainkat 
a www.facebook.com/prokultura oldalunkon!
Az oldalt lájkolók között minden hónapban 
páros belépőket sorsolunk ki rendezvényeinkre.

MÁJUS 24.  CSÜTÖRTÖK 19.00

A BUDAPEST 
KLEZMER 
BAND 20 ÉVES 
JUBILEUMI 
KONDERTJE

Válogatás a 20 év legsikeresebb 
dalaiból, valamint részletek a Purim és 
a Menyasszonytánc című előadásokból.

JEGYÁR: 2.800 FT

MÁJUS 29.  KEDD 18.00

VILÁGTÜKÖR SOROZAT
SZIMBÓLUMOK KAPUI, 
ÜNNEPEK HÍDJAI...
CSÖRGŐ ZOLTÁN SZIMBÓLUM- ÉS 
HAGYOMÁNYKUTATÓ ELŐADÁSSOROZATA 
„Legyen világosság!” 8/8.
Szentivánéji tűzgyújtás. Tűzugrás. Kincskeresés. 
Aratóünnep. Tetteink gyümölcseinek 
learatása. Ünneplés az iskolában.

JEGYÁR ELŐVÉTELBEN: 900 FT, DIÁKOKNAK 450 FT,
AZ ELŐADÁS NAPJÁN: 1.000 ÉS 500 FT

23. szerda
14.30 A dzsungel 

könyve

ZELK

17.00 BENEDEK

24. csütörtök 14.30 A dzsungel 
könyve

CSUKÁS 

JÚNIUS 2.  SZOMBAT 19.00
 BALF, EVANGÉLIKUS TEMPLOM

A BALFI KÓRUS 13. KONCERTJE
Közreműködnek:
Balfi  Kórus
Soproni „Juliáneum” énekkar
A soproni Zeneiskola tanárai és növendékei:
Halmos Erika, orgona, zongora
Kovács Krisztina gitáros növendékei
Fohner János rézfúvós növendékei 
Bim-bam band – harang együttes
Kamaraegyüttes
Vonósnégyes
Vezényelnek:
Halmos Erika
Oszvald Enikő
Baader Erik

programajánló | Pro Kultúra Sopron www.prokultura.hu

 Sopron, Liszt Ferenc u. 1.

JE
GY

IR
O

DA
 

www.facebook.com/prokultura

Kövesse nyomon programjainkat!
www.facebook.com/prokultura

Az oldalt lájkolók között minden 
hónapban páros belépőket sorsolunk ki 
rendezvényeinkre.




