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Folytatódik 
a fejlesztésMegújul a kőtár

Tavaszig tart a munka a Tűztoronyban

Közeleg a döntés: február 15-ig kell a végzős diákoknak kiválasztani azt a felsőoktatási intézményt,  
ahol tanulni szeretnének. A Soproni Egyetem is várja a leendő hallgatókat.

Fontos felvételi határidő

Fűts okosan!

Az idei évben is folyta-
tódik a város fejleszté-
se – mondta a Soproni 
Témának adott interjú-
ban dr. Fodor Tamás. A 
polgármester kijelen-
tette: a Modern Váro-
sok Program mérföld-
kő a város életében, ösz-
szességében 80 milliárd 
forintos támogatást je-
lent, amelyből 32 milli-
árd forint felhasználá-
sánál tartunk. Ebben az 
összegben nem szere-
pel az M85-ös költsége, 
amely több mint 
300 milliárd forint.
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Korosztályonként 8–8 csapat részvételével rendezték meg a hétvé-
gén a IV. Hajós–Soptrans SFAC teremlabdarúgó-tornát. Az U11-es 
és U13-as korosztályban is küzdelmes, sportszerű mérkőzéseket 
játszottak a fiatalok. 

A nem megfelelő fűtés rákot, valamint tüdőbe-
tegséget is okozhat, ugyanis rontja a levegő mi-
nőségét. Ennek megelőzésére indította el „Fűts 
okosan!” kampányát az Agrárminisztérium.

Miley Cyrus 
új dala

Sportszerű meccsek 
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Közel 20 hazai rádi-
óban szól már Miley 
Cyrus legújabb felvé-
tele. Az énekesnő az 
utóbbi években megko-
molyodott, tavaly pedig 
a legnagyobb titokban 
megházasodott. Sajtó-
beszámolók szerint 6 év 
jegyesség után köte-
lezte el magát Liam 
Hemsworth-szel.8
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Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala pályázatot hirdet

VÉGREHAJTÁSI CSOPORTVEZETŐI
határozatlan idejű köztisztviselő munkakör betöltésére

Pályázati feltételek:
• jogász vagy egyetemi, főiskolai szintű közgazdasági felsőoktatásban szerzett szakképzettség, 
• számítógépes felhasználói ismeretek (Word-, Excel-, Internet-használat),
• büntetlen előélet,
• cselekvőképesség,
• magyar állampolgárság,
• vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése,
• a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tv. (Kttv.) 85.§-a alapján ne álljon fenn összeférhetetlenség

Előnyt jelent:
• közigazgatásban, adóügyi területen szerzett gyakorlat,
• adótanácsadói, adószakértői szakképesítés,
• jogi szakvizsga, közigazgatási alapvizsga

Munkakör fő tartalma:
• Az adókönyvelési és végrehajtási csoport jogszerű és szakszerű működésének biztosítása, a csoport feladatai 

végrehajtásának szervezése, irányítása, gondoskodás a törvényes elsőfokú adóhatósági ügyintézésről a 
végrehajtási tevékenység, az adókönyvelés és adóellenőrzés területén. A kintlévőségek megfelelő kezelése.

• Végelszámolás, felszámolás alá került adózók esetében hitelezői igénybejelentés a végelszámoló, 
felszámolóbiztos felé, kényszertörlés esetén a tartozás bejelentése az illetékes cégbíróság felé.

• Felszámolási eljárás kezdeményezésének előkészítése az illetékes cégbíróság felé.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
• 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,
• nyilatkozatot arról, hogy a pályázatban közölt személyes adatokat a pályázati eljárásban részt vevők kezeljék

Illetmény és juttatások:
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a hivatal Közszolgálati Szabályzata szerint.
A kinevezés határozatlan időre szól. A próbaidő: 6 hónap.
További információ kérhető Gintnerné Orbán Mária adóügyi osztályvezető helyettestől a 99/515–114-es hivatali telefonszámon.

A jelentkezéseket 2019. február 15-ig az alábbi címre kérjük benyújtani:
Dr. Sárvári Szabolcs jegyző

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
9400 Sopron, Fő tér 1. 

A borítékra kérjük ráírni: „Végrehajtási csoportvezető”
A pályázat elbírálásának rendje: A pályázatok 2019. február 28-ig 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, és a sikertelen pályázatokat visszaküldjük. A pályázat benyújtásának tényét és a pályázó személyes adatait az Európai Unió 
2016/679. számú általános adatvédelmi rendelete a GDPR előírásainak megfelelően kezeljük. 
Az állás betölthető: az elbírálást követően azonnal.

Sopron Megyei Jogú Város

PÁLYÁZAT

BERTA BALÁZS:
A válaszom egyértelmű 
igen! Szükséges az alapít-
ványok támogatása – akár 
adományokkal, akár tárgyak 
felajánlásával –, hiszen fon-
tos feladatot látnak el: segí-
tenek a rászorulókon.

SZEGEDINÉ  
PÉCSI NIKOLETTA:
Azzal, hogy segítjük, illetve 
pénzzel is támogatjuk az 
alapítványokat, másoknak is 
példát mutatunk. Nemrégi-
ben mi is vittünk élelmisze-
reket a rászorultakat segítő 
egyik szervezetnek. 

TAKÁCS ILDIKÓ:
A civil szervezetek az élet 
minden területén nélkü-
lözhetetlenek. A családom 
legutóbb karácsonykor ke-
reste fel a gyermekekkel 
foglalkozó egyik alapít-
vány, s vittünk egy jókora 
doboz játékot, ruhát, tar-
tós élelmiszert.

PARIZSEK MÁRIA: 
Óvónőként amikor tehet-
tem, az adóm egy száza-
lékának felajánlásával segí-
tettem azon szervezeteket, 
amelyek a gyermekétkez-
tetést, illetve a támogatá-
sukat tűzték ki célul. Je-
lenleg pedig pénzado-
mánnyal segítem az SOS 
gyermekfalvakat.

MEGKÉRDEZTÜK A SOPRONIAKAT›
Fontosnak tartja a civil 
szervezetek támogatást?

A páneurópai piknik 30. évfordulójára készül Sopron

A hitelesség őrzői
MADARÁSZ 

RÉKA

A közel-
múltban 
ünne-

peltük a civilek nap-
ját. Számos nonprofit 
szervezet könnyí-
ti meg városunkban 
is tevékenységével az 
önkormányzat mun-
káját, köztük a Pán-
európai Piknik ’89 
Alapítvány, amely a 
várossal együtt idén 
emlékezik meg az 
esemény 30. év-
fordulójáról.

A civilek napját elsőként 1998-
ban tartották. A Civil Parla-
ment a jeles nappal arra hívja 
fel a figyelmet, hogy a civilek, 
a civil szervezetek felelősség-
vállalása, társadalmi munkája, 
jelenléte jobbá teheti az élet 
számos területét. A Páneurópai 
Piknik ’89 Alapítványt 1998-ban 
jegyezték be.

– Az 1989. augusztus 19-i 
páneurópai piknik után igye-
keztünk az évfordulókat mél-
tóképp megünnepelni, de 9 
évvel később – a politikai vi-
szonyok megosztottsága miatt 
– úgy ítéltük meg, ez csak úgy 
lehetséges, ha létrehozunk erre 
a célra egy alapítványt – tudtuk 

meg dr. Magas László elnöktől.  
– Az alapító és a kuratóriumi 
tagok az egykori szervezők és 
közismert személyiségek kö-
zül kerültek ki.

A civil szervezet célkitűzései 
közé tartozik az esemény törté-
nelmi hitelességének megőrzé-
se. Szeretnék megismertetni az 
ifjúságot az akkori történelmi 
helyzettel, ezért számos kiad-
ványt jelentettek meg, köztük 
a tízéves jubileumra készült 

Áttörés című könyvet, amelyet 
a 30. évfordulóra szeretnének 
újból kiadni.

– A 10. évfordulón az akkori 
kormány felkarolta a tevékeny-
ségünket, elkészült az emlék-
helyhez vezető út is – folytatta 
az elnök. – Az évfordulókat Sop-
ron önkormányzatával közösen 
szervezzük, céljainkat támogat-
ja a Konrad Adenauer Alapít-
vány is. Nagy siker volt a 20. év-
forduló, amelyen Németország 

kancellárja, Angela Merkel is 
részt vett. Erre az alkalomra 
készült el Melocco Miklós Át-
törés című szoborcsoportja, 
amely azt ábrázolja, amint egy 
rab népet egy másik rab nép ki-
szabadít a „börtönéből”.

2015-ben Európai Örökség 
címet kapott a Páneurópai Pik-
nik Emlékpark. A 30. jubileum 
méltó megünneplésére a város 
már előkészítő bizottságot ál-
lított fel.

RÖVIDEN

Tisztújító 
 közgyűlés 

Megtartotta a 2018. évi 
beszámolóját és tisztújí-
tó közgyűlését a Határőr 
Nyugdíjasok Soproni 
Egyesülete. Az elmúlt 
hétvégi eseményen 
részt vettek a társszer-
vek vezetői, valamint a 
soproni rendvédelmi 
szervek képviselői is. Az 
elnökségben és az elnök 
személyében nem tör-
tént változás, további 
négy évre kaptak bizal-
mat. Mint azt Mihályi Er-
vin elnöktől megtudtuk, 
az egyesület 2 év múl-
va lesz 30 éves, a jubi-
leumot pedig szeretnék 
méltóképp megünne-
pelni. Idén a páneuró-
pai piknik 30. évfordu-
lójára készülnek, ahol 
a Bajtársi Egyesületek 
Országos Szövetség-
nek közreműködésé-
vel egy találkozót tar-
tanak majd.

Félmilliós 
adomány

Mintegy félmillió forint 
értékben adományozott 
eszközöket a Sopro-
ni Gyógyközpont Várisi 
úti részlegének a Rota-
ry Club Sopron Pannó-
nia Egyesület. A három 
sporteszköz – futópad, 
szobakerékpár, kézi tré-
ningkerékpár – a neuro-
rehabilitációs osztály 
betegeinek mozgáste-
rápiás kezelését segíti 
majd a jövőben.

›

CZIRÁKI VIKTÓRIA

Már az első használat 
is maradandó károso-
dást okozhat – figyel-
meztetnek a dizáj-
nerdrogok veszélye-
ire a szakemberek. Az 
utóbbi időkben egyre 
jobban elterjedtek 
ezek a kábítószerek. 

A dizájnerdrogok alatt olyan 
kábítószereket értünk, ame-
lyeket valamely tiltólistán sze-
replő kémiai vegyület felhasz-
nálásával hoznak létre. – Sajnos 
a tapasztalatok azt mutatják, 
hogy egyre jobban tért hódí-
tanak a szerhasználók között 
ezek a drogok, melyek talán a 
legveszélyesebbek, hiszen már 
az egyszeri használatuk is halált 
okozhat  – mondta el a Soproni 

Témának Babelláné Lukács 
Katalin, a Soproni Rendőrka-
pitányság őrnagya, kiemelt 
bűnmegelőzési főelőadó. – A 
veszélyességüket éppen az adja, 
hogy nem lehet megmondani, 
hogyan fognak hatni az adott 
fogyasztóra, míg be nem vette. 
Sok esetben a hatóanyag meny-
nyisége a hagyományos drogok 
többszöröse. 

Volt arra példa itt, Sopronban 
is, hogy fiatalok szilveszterre 
„bevásároltak” néhány tablet-
tát, és bár maguk sem tudták, 
mik a hatóanyagai, bevették. 
– Ezután egyikükhöz mentőt 
kellett hívni, sajnos maradandó 
károsodása lett a szertől – tette 
hozzá Babelláné Lukács Katalin. 
– Úgy gondolom, a dizájnerdro-
gok terén is a megelőzésnek van 
nagy szerepe, a gyerekekkel el 
kell beszélgetni arról, hogy az 
ilyen szereknek milyen valós 
veszélyei vannak.

Életveszélyes 
dizájnerdrogok

RENDŐRSÉGI SOROZAT

Talán a legveszélyesebbek, mégis egyre 
népszerűbbek a dizájnerdrogok FOTÓ: ILLUSZTRÁCIÓ

A páneurópai piknik eseményeire emlékeztet a Várkerületen kiállított Trabant 
és az őrbódé is FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS
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CZIRÁKI VIKTÓRIA

2001 óta az Egészséges Nemzetért Népegészségügyi 
Program keretében kétévente mammográfiára hívják be a 
45–65 év közötti nőket. A részvételi arány alacsony, pedig 
az idejében felismert tumor jó eséllyel gyógyítható.

Magyarországon a nők leggya-
koribb daganatos megbetege-
dése a mellrák, ami a halálo-
zást tekintve a tüdő- és vastag-
bélrák után a harmadik helyen 
áll. – Évente 5000 új mellrákos 
esetet regisztrálnak Magyar-
országon, és körülbelül 2100-
an vesztik életüket a betegség 
miatt – mondta el a Soproni 
Témának dr. Hoffer Krisztina 
főorvos, a Soproni Gyógyköz-
pont röntgen- és izotópdiag-
nosztikai osztályának vezetője. 
– Fontos tudni, hogy a korai 
stádiumban felismert mell-
rákos esetek jó eséllyel gyó-
gyíthatók. A mammográfiás 
szűrés célja, hogy még tünet- 
és panaszmentes állapotban 
kimutassuk a daganatmeg-
előző állapotokat vagy a korai 
daganatot. Ha korán felfedez-
zük a tumort, akkor kisebb 
radikalitással kezelhető, sőt 
a teljes gyógyulás is elérhető.

– A mammográfiás szű-
rővizsgálaton a megjelenési 
arány 2018-ban mindössze 
27 százalék volt, ez sajnos na-
gyon alacsony – tette hozzá a 
főorvos. – A szűrés akkor len-
ne hatékony, ha a behívottak 

legalább 70 százaléka megje-
lenne, akkor ugyanis 10 éves 
távlatban 30 százalékkal csök-
kenhetne a halálozás.

A szűrést erre a szakterületre 
kiképzett asszisztensnők vég-
zik. Először kikérdezik a bete-
geket az esetleges panaszaikról 

és arról, hogy a hozzátartozó-
ik között előfordult-e beteg-
ség. A tapintásos vizsgálat 
után mindkét emlőről kétirá-
nyú felvétel készül. Ez az emlő 
összenyomásával jár, ami ese-
tenként kellemetlen lehet, de 
szükséges ahhoz, hogy jó mi-
nőségű felvételek készüljenek 
minél kisebb sugárterhelés 
mellett. A képeket két mam-
mográfiában jártas szakorvos 

egymástól függetlenül érté-
keli két héten belül. Kóros el-
változás esetén visszarendelik 
a beteget kiegészítő képalko-
tó vizsgálatokra, szükség ese-
tén szövettani mintavételre. 
– Fontos az önvizsgálat, ami-
vel a nők maguk is tehetnek 
az egészségükért. Érdemes 
már 20 éves kortól havonta, 
menstruáció után tapintással 
ellenőrizni, nincs-e csomó az 
emlőkben – zárta dr. Hoffer 
Krisztina. – Ezen kívül meg 
kell figyelni, hogy a mellek 
szimmetriájában történt-e 
változás, nincs-e bőrmegvas-
tagodás, de az emlőbimbó 
behúzódása, váladékozása is 
figyelmeztető tünet lehet. Ha 
valaki csomót vagy véres vá-
ladékozást észlel, azonnal or-
voshoz kell fordulni. 65 éves 
kor felett behívás már nincs, 
de az emlők vizsgálatát ak-
kor sem szabad elhanyagol-
ni. Vannak gyorsan fejlődő da-
ganatok, ezért panasz esetén 
két szűrés között is jönni kell!

A korai felismerés életmentő!

EGÉSZSÉGÜNKÉRT

Derűs személyiségével elvará-
zsolja az embereket – Horváth 
Gézáné sok éve szervezi az idő-
sek nemzetközi találkozóját, 
valamint vezeti a Lila Akác Idő-
sek klubját. Fáradhatatlan mun-
kájáért vette át a hűség napon a 
Humanitás díjat. 

A 45 éve tartó közalkalma-
zotti pályáját ügyviteli felada-
tokkal kezdte az egészségügyi 
szakiskolában, később a Pe-
tőfi Színházban és a Liszt Fe-
renc Művelődési Központban, 
majd 1993-ban rátalált valódi 
hivatására, a szociális terü-
letre. Nem volt rest közel 40 
évesen újra iskolapadba ülni, 

hogy szociálpedagógus diplo-
mát szerezzen. Mindeközben a 
város kulturális életében is ak-
tívan részt vesz, hozzásegítve 
az idős embereket a kulturális 
programokba való bekapcsoló-
dáshoz. Személyiségének derűs 
varázsa az egyik ok, hogy az ál-
tala vezetett Lila Akác Idősek 
klubja a legnépszerűbb a nap-
pali ellátások körében. A klub 
tagjainak részvételével saját 
dalkört is szervezett. Az Idő-
sek Nemzetközi Találkozóját 
sok-sok éve szervezi, összefog-
ja. Példamutató tevékenysége 
alapján érdemelte ki Sopron 
város Humanitás díját.

Dr. Hoffer Krisztina FOTÓ: NÉMETH PÉTER

Horváth Gézáné Jusztina  FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS

Jusztina küldetése  
az idősgondozás

A túrázók szeretnének minél több élményt kapni, az erdőben sportolni, tanulni

Környezettudatos játszóterek 
KÖVES ANDREA

A Károly-kilátónál 
kialakított interaktív 
játszótér jó példa arra, 
hogy miként lehet 
erdei környezetbe illő 
élményparkot létesí-
teni. A jövő környe-
zettudatos játszóte-
réről és a tájépítészet 
kapcsolatáról a közel-
múltban tartottak 
konferenciát a Sop-
roni Egyetemen. 

– Napjaink erdőlátogatója már 
nem csupán kirándulási lehe-
tőséget keres, hanem szeret 
az erdőben sportolni, tanulni, 
keresi a különböző élményfor-
rásokat – mondta dr. Németh 
László főszervező, okleveles 
faipari mérnök, címzetes egye-
temi tanár. – Azokat a szak-
embereket hívtuk meg a kon-
ferenciára, akik ebben aktívan 
kiveszik a részüket, így az erdé-
szeti szakma képviselői mel-
lett a táj- és kertépítészetben, 
a játszóterek és szabadidőpar-
kok tervezésében, létesítésé-
ben tevékenykedőket is. Ren-
dezvényünk főszereplője a fa, 
fő célunk a közös gondolkodás, 
és a tapasztalatcsere.

A konferencia helyszínvá-
lasztása nem volt véletlen, hi-
szen a Soproni Egyetemen 

összekapcsolódik az erdészeti és 
faipari mérnöki oktatás, kutatás 
és fejlesztés. A Simonyi Károly 
Műszaki, Faanyagtudományi és 
Művészeti Kar fontos célja a kö-
zeljövőben a faépítészet fejlesz-
tése, a konferencia ennek első 
lépése volt. A rendezvényen el-
hangzott: a Tanulmányi Erdő-
gazdaság Zrt. Sopronban több 
olyan élményt adó beruházást 

is megvalósított, amely orszá-
gosan is példamutató. A Ká-
roly-kilátónál kialakítottak egy 
interaktív játszóteret, amely jó 
példa arra, hogy miként lehet 
erdei környezetbe illő élmény-
parkot létesíteni. A közelben áll 
a Kőhalmy Vadászati Múzeum, 
amely tartalmas időtöltést kínál 
a család minden tagjának. Mind-
ehhez kapcsolódik egy erdei 

tornapálya, illetve a már régóta 
ott álló kilátó. Dr. Németh Lász-
ló szerint ez azért mintaszerű, 
mert ma már a kirándulóknak 
az az igényük, hogy a túrázás 
során minél több élmény érje 
őket. Ennek a jegyében készül 
a közeljövőben a lombkoro-
na-tanösvény és a Muckra ter-
vezett ökoturisztikai látogató-
központ is. 

– Nagyon fontos, hogy az er-
dőgazdaságoknak nem csupán 
meg kell építeniük a külön-
böző létesítményeket, hanem 
fenn is kell tartaniuk, ebben 
jelenleg nem vagyunk túl erő-
sek. A játszóterek esetében na-
gyon szigorúak az előírások, az 
anyagok folyamatosan extrém 
időjárási körülményeknek van-
nak kitéve, azokat rendszeresen 

karban kell tartani, hogy hosszú 
távon működképesek legyenek, 
ennek fontos része a fa védel-
me – emelte ki a rendezvény 
főszervezője. 

A konferencia ezekkel a kérdé-
sekkel kapcsolatban is számos 
javaslatot, innovatív megoldást 
kínált, a jövőben több hason-
ló tanácskozást is terveznek a 
szakemberek.

Önfeledt gyereksereg a Károly-kilátónál kialakított játszótéren. Hosszú távon nagyon fontos az eszközök karbantartása, ugyanis extrém 
időjárási körülményeknek vannak kitéve. FOTÓ: SOPRONMÉDIA – ARCHÍVUM 
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EZ LESZ…
Crescendo bérlet

Február 6., szerda 18 óra, Liszt-központ
Romantikus kamarazene – a négy koncert közül most a 
Schubert-univerzum című előadás következik. A C-dúr 
vonósötöst (D 956) előadja a Wespa-Quartett és Klaus 
Steinberger.

Bősze Ádám zenei stand up estje
Február 6. 19 óra, Liszt-központ
A Schubert-univerzum című koncertet Bősze Ádám 
önálló estje követi, mely egy eddig nem létező, új mű-
fajt képvisel: a stand up comedy alapjaira építve nyújt 
tartalmas és minőségi élményt a zeneszerető kö-
zönségnek. 

A Gazdagság 
Február 7., csütörtök 19 óra, Soproni Petőfi Színház 
Úgy érzi, kevés a pénze, s emiatt gondjai vannak? Arisz-
tophanész komédiájából kiderül, hogy ez a problé-
ma már 2500 évvel ezelőtt is felbukkant, és a kisember 
pénztelensége azóta is aktuális téma maradt. 
További időpontok: február 8., február 9. 19 óra

Pöttyöző
Február 8., péntek 14 óra, Liszt-központ 
Családi és gyerekprogramok, táncház és bütykölés a 
kisebbeknek

Pontozó
Február 8. 17 óra, Liszt-központ
Táncház kamaszoknak 

Az Őrvidék magyar emlékei
Február 8. 18 óra, Soproni TIT nagyterme
Kertész Ferenc előadása

House Music All Night Long with 
Ernest C

Február 8. 18 óra, VOLT Café 

Kiss Forever Band
Február 8. 21.30, Búgócsiga Akusztik Garden

Ariadné Műhely a Macskakőben
Február 9., szombat 14 óra, Macskakő 
Gyermekmúzeum
Nemezékszer-készítés M. Horváth Adriennel 

Jelenetek egy házasságból
Február 9. 19 óra, Liszt-központ
Sokszor szórakoztató, máskor szívszorító jelenetek egy 
férfi és egy nő szerelmének történetéből

Ostoros + Rumli 
Február 9. 21.30, Búgócsiga Akusztik Garden

Tarkabarka – Pöttömszínház
Február 10., vasárnap 9.30, 11 és 16 óra, Liszt-központ 
A győri Vaskakas Bábszínház előadása
A pöttömszínház azoknak szól, akik még nem tudnak 
egy hosszabb történetre odafigyelni, de érdekli őket a 
játék. Az előadás 25 perc színes–szagos–szélesvásznú 
látnivaló, amit egy 20 perces közös foglalkozás és leve-
zető játék követ.

Valentin’s Day Party w. dj Seat the 
Belt

Február 13., szerda 18 óra, Búgócsiga 
Akusztik Garden
Pároknak, szingliknek – Valentin-nap előestéjén. 
Párkereső társasjáték estre is várják a szinglik jelentke-
zését. Utána tánc hajnalig!

Jány Gusztáv pere
Február 13. 18 óra, Pedagógusok Soproni Műve-
lődési Háza
Aki nem kért kegyelmet – dr. Soós István előadása

HOL JÁRUNK?

Megfejtés
Január 16-i rejtvényünk megfejtése: Gambrinus-ház (Fő tér 
3.), szerencsés megfejtőnk: Kováts Attila (Sopron, Táncsics 
Mihály utca). Az ajándék könyvet a Pro Kultúra jegyirodájá-
ban (Sopron, Liszt F. u. 1.) veheti át.

Gambrinus-ház:

Általában a legrégibb soproni városháza épületének tartják, 
melyet 1422-ben Luxemburgi Zsigmond (1368–1437) király 
adományozott Sopronnak. Városházaként a XV. század vé-
géig volt használatban. Az első telekkönyv 1734-ben a Ma-
darász árvák nevén említi, majd ezt követően katonatiszti csa-
ládoké, többnyire két–két tulajdonosa van (Caraffa, Wein-
rotter). A XV. században ebben az épületben vetette papírra 
Gugelweit János városi jegyző az úgynevezett Soproni vi-
rágéneket („Virág, tudjad, tőled el kell mennem, és te iret-
ted kell gyászba ölteznem.”), mely a magyar nyelvű szerelmi 
líra legelső emléke. Egyemeletes homlokzatát rokokó díszek 
gazdagítják, míg a ház belsejében több középkori részletet 
is felfedeztek. A kapukeret zárókövén rozetta és a felirat: 
GORGI SCHFEI (Georg Schiffer) 1620. A ház névadója a sör 

„védőszentje”, aki valójában III. Henrik (1231–1261) brabanti 
herceg János nevű elsőszülött fia (vagyis Jan Primus, népie-
sen Gambrinus), aki a legenda szerint vidám jókedvében egy 
alkalommal 388 kupa, vagyis mintegy 72 liter sört ivott meg.  
FOTÓ ÉS SZÖVEG: PLUZSIK TAMÁS

Játékunkban egy neves épületről vagy köztéri alkotásról 
mutatunk be részletet, olvasóinknak pedig az a feladatuk, 
hogy a részletből felismerjék az egészet, és megírják ne-
künk, melyik alkotást rejtettük el. Azok között, akik helyes 
megfejtést február 13-ig beküldik a Soproni Téma, 9400 
Sopron, Pf. 241. vagy a szerkesztoseg@ sopronitema címre, 
illetve személyesen leadják a Liszt-központ (Sopron, Liszt 
Ferenc utca 1.) portáján ajándékot sorsolunk ki.

Rádió 1 Sopron • Sopron TV • sopronmedia.hu

MÉDIAPARTNEREINK:

Országos kamarai elismerés Horváth Lajosnak

34 éve vállalkozó
KÖVES ANDREA 

Orszá-
gos kama-
rai díjban 
részesült 

Horváth Lajos Sopron 
gazdasági életében 
végzett eredményes 
munkájáért és a Sop-
roni Kereskedelmi és 
Iparkamara kézműves 
tagozati elnökeként 
folytatott példaértékű 
tevékenységéért.

Horváth Lajos azon kevesek 
közé tartozik, aki már a rend-
szerváltás előtt, 1985-ben saját 
vállalkozásba fogott, mega-
lapította Elektron GM nevű 
cégét, amely villanyszerelés-
sel, érintés-, tűz- és villám-
védelmi felülvizsgálattal 
foglalkozott. A kamarai 
tevékenysége is több 
mint három évtize-
des múltra tekint 
vissza. Mint mondja: 
a kamara olyan fon-
tos gazdasági képvi-
seletet jelent, amely-
ben örömmel veszi ki a 
részét mind a mai napig, 
ráadásul egy remek közös-
ség alakult ki az égisze alatt. 
Annak idején az ifjúsági tagozat 
részeseként kezdte a tevékeny-
ségét, majd a többszöri átalaku-
lás után közel húsz éve vezeti a 
helyi kézműves részleget. 

Frissen végzett villanysze-
relőként a sörgyárban lett tanu-
ló, majd több cégnél is tapaszta-
latot szerzett. A vállalkozást elő-
ször csak másodállásban kezdte, 
majd a rendszerváltás okozott 
egy kényszerhelyzetet: sorra 
szűntek meg az állami építőipa-
ri cégek, így 1989-ben hozott 

e g y 
b á t o r 

döntést: cé-
gét kft.-vé alakította, és minden 
erejét és tőkéjét a vállalkozásba 
fektette. Az idő őt igazolta: bár 
voltak nehezebb pillanatok az 
elmúlt két évtized során, a gaz-
dasági válságot ők is megérez-
ték, ám jelenleg egy jól működő, 
számos megbízatással rendelke-
ző vállalkozást irányíthat. – Há-
lás vagyok, hogy egy összetartó 
csapattal dolgozom, ahol min-
denki számíthat mindenkire, 
ahol családias a légkör – meséli 

Horváth Lajos. – A továbbképzé-
sek nagyon fontosak a mi szak-
mánkban, mivel folyamatosan 
változik a kivitelezés, annak 
a feltételei és a szigorodó jog-
szabályok, így 
naprakésznek 
kell lennünk. 

A sikeres vál-
l a l k o z á s n a k 
csupán egyik 
alapja a magas 
szintű szakmai 
tudás, nélkü-
lözhetetlen az elkötelezettség 
is. Így Horváth Lajos már reg-
gel hat után az irodában tevé-
kenykedik sokszor a késő esté-
be nyúlóan. Mindemellett sza-
kít időt a kamarai munkára is, 

és ragaszkodik a közös családi 
programokhoz. Két felnőtt lánya 
is vállalkozó, ők utazásszerve-
zéssel foglalkoznak. A hétvégék 
pedig a szeretett Hidegség–Fer-

tőhomok közötti 
kéthektáros szőlő-
jében, gyümölcsö-
sében telnek. 

– Nekem nincs 
szükségem kondi-
teremre: a szőlőt 
a feleségemmel 
magunk művel-

jük, bőven van ott mit tenni, 
no meg az embernek a saját 
bora a legízletesebb – mondja 
mosolyogva. A finom nedűt pe-
dig kamarai barátaival kortyolja 
legszívesebben.

RÖVIDEN

Biztonságos internet 
Tudatos internethasználók nevelése – szakemberek sze-
rint ez a leghatékonyabb módszer arra, hogy a fiatalok 
ne kerüljenek veszélybe a világhálón. A biztonságos in-
ternet világnapja lakalmából ingyenes, interaktív előa-
dást szervez szülőknek a Soproni Rendőrkapitányság. A 
program február 10-én 10 órakor kezdődik a Logiscool-
ban (Soproni Egyetem P épület, Cházár András tér 1.). A 
férőhelyek száma korlátozott, ezért javasolják a regiszt-
rációt a www.logiscool.com/hu/school/sopron oldalon.

›

Horváth Lajos: a sikeres vállalkozásnak csupán 
egyik alapja a magas szintű szakmai tudás, 
nélkülözhetetlen az elkötelezettség is  
FOTÓK: GRIECHISCH TAMÁS

„Hálás vagyok, 
hogy egy össze-
tartó csapattal 
dolgozom.”

HORVÁTH LAJOS
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Múlt heti számunkban tájékoztat-
tuk olvasóinkat az M85-ös építésé-
nek jelenlegi állásáról (Gyorsuló gyorsforgalmi, 5. 
o.). Szerencsére jó hírekről számolhattunk be, mert 
a gyorsforgalmi út építése – a Csorna és Sopron–
Pozsonyi út (Fertőrákos) csomópont közötti szakasz 
– a terveknek megfelelően halad, s ha nem jön köz-
be semmilyen váratlan esemény, akkor a jelenlegi 
állapot szerint a kivitelezők tartani tudják az átadá-
si határidőt. Sok olvasónk érdeklődött, hogy mi a 

helyzet a határig terve-
zett rész előkészítésé-
vel. Nos, mint kiderült, 
intenzív munka folyik, 
már elkezdődött a 4 ki-
lométeres szakasz kivi-
teli terveinek készítése. 
Mint ismert, ehhez a 
programhoz kapcsoló-
dik az északnyugati el-
kerülőút megépítése is. 
Az elmúlt napokban 
magam is bejártam 
a tervezett nyomvo-
nal néhány szakaszát, 
s meggyőződhettem 
róla (és ezt gyakorla-
tilag bárki megteheti, 
aki esetleg kételkedik), 
hogy valóban jó ütem-
ben haladnak a kivite-

lezők, eloszlatva néhány korábbi, sokszor rosszindu-
lati kétséget, véleményt, amelyek célja elsősorban 
az indulatok felkorbácsolása volt. Ma már nyilvánva-
ló, hogy megépül az M85 a városban és a térségben 
lakók életminősége és a gazdaság fejlesztése érde-
kében. Így bekapcsolódhatunk az országos autópá-
lya- és gyorsforgalmiút-hálózatba, amelynek bőví-
tésére, korszerűsítésére 2022-ig 2500 milliárd forin-
tot fordít a kormány. Ebből a forrásból közel 1000 
kilométernyi négysávos útszakasz – autópálya, au-
tóút és emelt sebességű főút – kivitelezése, kisebb 
részben előkészítése történik meg. (A mi autóutunk 
is ebből a forrásból épül.) Az említett adatokról ép-
pen az elmúlt napokban látott napvilágot egy ösz-
szefoglaló. Eszerint a korábbi elképzelések megva-
lósításaként a megyeszékhelyet és a megyei jogú vá-
rosokat (mint például Sopron), valamint a mellettük 
fekvő ipari parkokat (lásd a tervezett soproni Innová-
ciós és Technológiai Centrumot és ipari parkot) be-
kötik a gyorsforgalmiút-hálózatba, amely eléri az or-
szághatárokat. Egy fontos célkitűzés, hogy az ország 
bármelyik pontjáról (településéről) 30 perc alatt el-
érhető legyen egy autópálya vagy gyorsforgalmi út. 
Jelenleg – a statisztikák szerint – összesen 1430 ki-
lométer hosszúságú a teljes gyorsforgalmiút-hálózat. 
A fejlesztéseknek köszönhetően ez a szám öt éven 
belül meghaladhatja a 2000 kilométert. E nagysza-
bású program részeként épül tehát az M85, s ha el-
készül (a többivel együtt), akkor Magyarország köz-
úti (gyorsforgalmi) hálózata eléri az európai szintet. 
Ehhez nyugodtan kalkuláljuk hozzá az alsóbbrendű 
utak korszerűsítését is (erre jó példa a Sopron kör-
nyéki utak tervezett felújítása). Így válik teljessé Ma-
gyarország modern közúthálózata, amely az egyik 
nagyon fontos alapja (lesz) további fejlődésünknek.

„Jelenleg (…) össze-
sen 1430 kilométer 
hosszúságú a teljes 
gyorsforgalmiút-há-
lózat. A fejlesztések-
nek köszönhetően ez 
a szám öt éven belül 
meghaladhatja a 2000 
kilométert. E nagysza-
bású program része-
ként épül tehát az M85, 
s ha elkészül (a töb-
bivel együtt), akkor 
Magyarország közúti 
(gyorsforgalmi) háló-
zata eléri az európai 
szintet. ”

Horváth Ferenc jegyzete

Kétségek nélkül
Dr. Fodor Tamás: köszönet a soproniak türelméért

Folytatódik a fejlesztés

A tervek szerint a páneurópai piknik 30. évfordulójára elkészül az emlékparkban a látogatóközpont  
LÁTVÁNYTERV 

MUNKATÁRSUNKTÓL

2019-ben is folytatódik a város fejlesztése 
– jelentette ki a Soproni Témának dr. Fodor 
Tamás. A polgármester történelmi összefüg-
gésbe helyezte városunk múltját és jelenét, 
előrevetítve a modernizációt követő jövőjét.

– Mindenekelőtt fontos leszö-
gezni, hogy a fejlesztések átfog-
ják életünk szinte minden terü-
letét. Nem egy-egy projektről 
beszélünk, hanem egy átgon-
dolt stratégiáról, egymást fel-
tételező és erősítő komplex 
városfejlesztésről, amely elvá-
laszthatatlanul összefonódik a 
térségben végbemenő változá-
sokkal – kezdte gondolatsorát 
dr. Fodor Tamás. – Ahhoz, hogy 
megértsük jelenlegi helyzetün-
ket, elengedhetetlen az objektív 
múltidézés. Gondoljuk csak át, 
milyen károkat okozott a tria-
noni diktátum, aztán a máso-
dik világháború, majd pedig a 
diktatúra, amely zárt városként 
kezelte Sopront, és ezért sokáig 
semmilyen vagy csak erősen 
korlátozott fejlődést tett lehe-
tővé. Nagy volt a lemaradásunk, 
és a helyzet a rendszerváltást 
követő években sem változott 
gyökeresen, pedig az elvárások 
magasak voltak a mindenkori 
városvezetéssel szemben.

– Milyen szakaszok-
ra bontható az a folyamat, 
amely lényegében 2007-ben 
kezdődött?

– Az első fejlesztések uniós 
források bevonásával történtek. 
Gondoljunk például a Fő térre, 
a Tűztoronyra vagy a Kőszegi 
úti aluljáróra! Ezekhez jelentős 
önrészt is kellett biztosítani, 
amelyet az önkormányzatnak 
kellett előteremteni. Fordula-
tot jelentett, hogy a kormány 

átvállalta a város adósságát, így 
fellélegezhettünk, mert így már 
jutott forrás a további fejleszté-
sekre. Ezt követően érkeztünk el 
a 2015-ös esztendőhöz és a Mo-
dern Városok Program meghir-
detéséhez. Minden túlzás nél-
kül kijelenthetem, hogy ennek 
a soproni programja mérföld-
kő a város életében. Ez pénzben 
érzékeltetve összességében 80 
milliárd forintot jelent. Ebből je-
lenleg 32 milliárd 
forint felhaszná-
lásánál tartunk. 
Ebben az összeg-
ben természe-
tesen nem sze-
repel az M85-ös 
költsége, amely 
több mint 300 
milliárd forint.

– Elemzések 
és tapasztala-
tok sora bizonyítja, hogy a 
gyorsforgalmi utak jelentős 
fejlődést hoznak az adott tér-
ségnek. Sopron is erre számít?

– Természetesen. Egyrészt a 
turizmus révén, másrészt pedig 
gazdasági téren. A Sopron–Fer-
tő Turisztikai Régió fejlesztése 
ugyancsak komplex módon, 
állami beruházásként valósul 
meg. Része a programnak a már 
említett M85-ös megépítése, a 
kerékpárosút-hálózat és pihe-
nőhelyek bővítése (a meglévő 
útszakaszok összekapcsolása), 
a Fertő-parti utak korszerűsíté-
se, az Esterházy-kastély mind 

teljesebbé váló rekonstrukciója, 
a fertőszéplaki Széchényi-kas-
tély felújítása, a szálláshelyek 
bővítése, és több más fejlesztés 
a világörökségi településeken. 
Visszatérve a gazdaságfejlesz-
tésre: Sopron lényegében kima-
radt ebből, de meggyőződésem, 
hogy a gyorsforgalmi út ebben 
is húzóerőt jelent majd. Új ipari 
park készül, már tervezik az In-
novációs és Technológiai Cent-
rumot. Ez úgy szolgálja majd a 
gazdaság élénkítését, hogy nagy 
hozzáadott értékű teljesítmé-
nyeket tud befogadni és az in-
duló cégeket tudja támogatni.

– A városfejlesztés egyik ele-
me volt a belvárosi utak és te-
rek burkolatfelújítása, amely 
kapcsolódott a Fő tér és a Tűz-

torony rekonst-
rukciójához. A 
folytatás?

– A folytatást 
a belvárosi ön-
kormányzati és 
állami, valamint 
az egyházi ingat-
lanok homlokzat-
felújítása jelenti. 
Ez a munka is 
tart, néhányat 

már befejeztek. Nem ide tar-
tozik, de lényeges a Szent Mi-
hály-templom felújítása is.

– Térjünk vissza a bel-
városhoz! Hogy áll a par-
kolóház és a Kisvárkerület 
rekonstrukciója?

– Mindkét esetben megtör-
téntek a szükséges előkészüle-
tek. A Kisvárkerület ugyanúgy 
néz majd ki, mint a Várkerület. 
A parkolóház régészeti feltárá-
sai késleltették a munkák kezde-
tét, de már közbeszerzésre kész 
a projekt. A Paprét és a Széche-
nyi tér rehabilitációja sem ma-
rad el, ezek zárják majd a sort.

– Mi a helyzet a Lövérek 
programmal?

– Már felújítottuk a Lövér 
körutat, csomópontokat javí-
tottunk, kerékpárutat építet-
tünk, és tavasszal elkezdődik a 
fedett uszoda építése, miközben 
befejeződik a strand felújítása, 
amely így – befedve – átmene-
tileg átveszi a fedett uszoda 
szerepét. Fontos, hogy már el-
kezdődött a Fertő fejlesztése is, 
ezért várhatóan nagy teher há-
rul majd Tómalomra.

– Úgy hírlik, jelentős válto-
zás lesz a páneurópai piknik 
helyszínén is.

–  Igen, hiszen közeledik az át-
törés 30. évfordulója.

– Polgármester úr, csak né-
hány – de talán a legjelentő-
sebb – fejlesztésre tértünk ki.

– Valóban, ezek csak a jégjegy 
csúcsai, hiszen számos projek-
tünk áll megvalósítás vagy ter-
vezés alatt, amelyek mindegyike 
fontos a maga nemében,

– Javaslom, ezekről máskor 
beszéljünk!

– Rendben, nem maradunk 
téma nélkül, de mielőtt befe-
jeznénk, két dologra még kité-
rek. Itt is köszönetet mondok 
a soproni embereknek, akik a 
felújításokkal járó kényelmet-
lenségeket megértéssel vették 
tudomásul és türelemmel vi-
selték. Lojalitásukra a jövőben 
is számítunk! A másik, hogy a 
városfejlesztés nem egyszemé-
lyes munka. Sok ember akara-
ta, tudása, tapasztalata szüksé-
ges. Mindenekelőtt köszöne-
tet mondok dr. Molnár Ágnes 
és Barcza Attila országgyűlési 
képviselőknek, dr. Szájer József 
európai parlamenti képviselő-
nek,  munkatársaimnak, vala-
mint a különböző közreműkö-
dő cégeknek is!

„A Sopron–Fertő 
Turisztikai Régió 
fejlesztése ugyan-
csak komplex 
módon, állami 
beruházásként 
valósul meg. ”

DR. FODOR TAMÁS

Soproni eseménynaptár
KÖVES ANDREA

Sopron jelentős kulturális, szabadidős, családi és sportprog-
ramjait foglalja össze a város 2019-es eseménynaptára, amely 
a napokban készült el.
– Sopron kiemelt turisztikai térség, így különösen nagy hang-
súlyt fektettünk arra, hogy az előző évek hagyományaihoz 
hasonlóan idén is elkészítsük a város éves eseménynaptá-
rát, amely nem csupán a soproniakat célozza meg, hanem a 
városunkba látogató turistákat is – mondja Kovács-Gazdag 
Nikoletta, a Sopron Régió Turisztikai Központ Nonprofit Kft. 
ügyvezetője. 
Az ötvenkét oldalas, igényesen kivitelezett eseménynaptár-
ban több száz koncert, kiállítás, színházi előadás, fesztivál, 
szabadidős, családi és sportprogram kapott helyet. A kiad-
ványt végiglapozva kiderül: 2019 a programok éve lesz Sop-
ronban. Az eseménynaptár a város szálláshelyei számára is 

segítséget nyújt abban, hogy 
vendégeiknek tartalmas időtöl-
tést tudjanak ajánlani az év bár-
mely szakában. Egy-egy nagyobb 
szabású program – VOLT Feszti-
vál, Soproni Ünnepi Hetek, pán-
európai piknik emlékünnepségek, 
Tündérfesztivál, Sopron Drum – 
esetében egyértelműen kimutat-
ható, hogy városunkban jelen-
tősen emelkedik a vendégéjsza-
kák száma. 
Az idei eseménynaptár a Szent 
György utcai Tourinform Irodában, a Tűztorony lábánál lévő 
és a várkerületi információs pontokon, valamint a Liszt-köz-
pontban vehető át. A programtáblázat online is letölthető a 
turizmus.sopron.hu weboldalról.

A soproni eseménynaptár nemcsak a 
városlakóknak szól, hanem a turistáknak is  
– mondta Kovács-Gazdag Nikoletta 
FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS
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A nem megfelelő fűtés rákot, valamint krónikus tüdőbetegséget is okozhat! 

Ne legyen ártalmas füstszezon!

Új 500 forintos
A hónap elejétől megjelent a 
készpénzforgalomban a meg-
újított 500 forintos bankjegy, 
amelynek a széles körű elterje-
dése néhány hónapon belül vár-
ható – közölte a Magyar Nem-
zeti Bank (MNB).

A forgalomban levő – 2018 
előtt kibocsátott – régi 500 fo-
rintosokkal október 31-ig lehet 
fizetni, ezt követően az MNB 
bevonja azokat, így november 
1-től már csak az új bankjegyek 
használhatóak. A bevonási ha-
tárnapig be nem váltott, régi 
bankjegyek sem veszítik el az 
értéküket, hiszen azok minden 
bank- és postafiókban három 
évig, a jegybank lakossági pénz-
tárában pedig húsz évig díjmen-
tesen átválthatók – azonos cím-
letű – törvényes fizetőeszközre.

Pataki Tibor, az MNB kész-
pénzlogisztikai igazgatóságá-
nak vezetője a megújított 500 
forintos bankjegyről elmondta, 
hogy vöröses piros a színe, a kö-
zepén egy vágtató ló motívuma 
látható, amely forgatásra elszí-
neződik. A papírpénzt ellátták 
hologram fóliával, illetve olyan 
jelzésekkel is, amelyek csak UV 
lámpa alatt láthatók.

Kiemelte, Magyarország még 
soha nem volt olyan jó helyzet-
ben a hamisításokat tekintve, 
mint most: előfordultak olyan 
évek, amikor 10–12 ezer darab 
hamisítvány is előfordult, míg 
tavaly a számuk nem érte el 
az 500-at. Ez pedig vélhetően 
a megújult bankjegyeknek is 
köszönhető. 

Forrás: mti

Zöld Sopron

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata
tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, hogy

Sopron Megyei Jogú Város
Önkormányzat Közgyűlése

a pénzbeli és természetbeni ellátások
helyi  szabályairól szóló 4/2015. (II.27.)

rendelete értelmében lehetőséget biztosít

SZOCIÁLIS TŰZIFA 
IGÉNYLÉSÉRE 

2019.01.30-tól - 2019.02.27-ig.
A támogatáshoz szükséges nyomtatvány és a 

csatolandó dokumentumok letölthetők a
www.sopron.hu weboldalról, valamint 

személyesen átvehetők a
Humánszolgáltatási Osztály Szociális Csoport 

ügyfélszolgálatán,
Sopron, Új u. 3., kizárólag ügyfélfogadási időben.

Hétfő: 13.00-tól 17.00-ig
Szerda: 8.00-tól 12.00-ig és13.00-tól 16.00-ig
Bővebb tájékoztatás kérhető személyesen és 

telefonon (tel.: 99/515-272; 99/515-210)

Sopron Megyei Jogú Város

TÁJÉKOZTATÓ

MUNKATÁRSUNKTÓL

A légszennyezettség az egyik 
legjelentősebb egészségügyi 
kockázati tényező, ezért a 
levegőminőség javítása, a szeny-
nyezőanyagok kibocsátásának 
csökkentése közös érdekünk. 

Az Agrárminisztérium azzal 
a céllal indította el a „Fűts oko-
san!” kampányát (www.futsoko-
sankampany.hu), hogy hasznos 
tanácsokat adjon a tüzelőanyag 
választáshoz, a környezetszeny-
nyezés csökkentéséhez. Egész-
ségügyi szempontból a földgáz-
zal fűtés a legkevésbé veszélyes, 
míg a szilárd tüzelőanyagok 
égetésekor nagy mennyiségű 
káros anyag kerülhet a levegőbe. 

Persze ezek között is nagy a kü-
lönbség: a szakemberek szerint, 
ha választhatunk a fa és a szén 
között, akkor a fa mellett dönt-
sünk. A fák közül a keményebb 
fajtákat vásároljuk meg, ilyen a 
bükk, a tölgy, az akác és a gyer-
tyán. A puhafák nem alkalma-
sak tüzelésre, így például a fe-
nyőfajták a magas gyantatartal-
muk miatt vagy a gyümölcsfák, 
amelyeknek alacsony a fűtőér-
tékük, ezen kívül még károsítják 
is a tüzelőberendezésünket és a 
kéményt. Fontos, hogy kizárólag 
20 százalék alatti nedvességtar-
talmú tűzifát használjunk! Ezt 
a nedvességtartalmat nagyjá-
ból egy év alatt éri el a frissen 
kivágott fa. Mindig felfűrészelt 

és hasított állapotban tároljuk 
a fát, a kisebb darabok ugyan-
is könnyebben és gyorsabban 
száradnak. Mindig száraz, szel-
lős helyen tartsuk a fát, a legalsó 
sor alatt hagyjunk 15–20 centi-
méter magas légáteresztő réte-
get! Ha száraz fát használunk, 
20–30 százalékkal csökkenthet-
jük fűtési költségeinket.

Soha ne fűtsünk hulladékkal! 
Ennek során ugyanis mérgező, 

rákkeltő anyagok kerülnek a le-
vegőbe. A világon évente több 
mint 3 millió ember, Magyar-
országon pedig 6–8 ezer ember 
hal meg a légszennyezés követ-
keztében. Becslések szerint min-
den tizedik haláleset megelőz-
hető, késleltethető lenne. A szál-
lópor azért különösen veszélyes, 
mert felületére olyan mérgező 
anyagok tapadnak, amelyek a 
tüdőbe – vagy a kisebb méretű 

részecskék a vérbe is – bejutva 
káros, sokszor visszafordítha-
tatlan egészségügyi hatásokat 
okoznak. A szennyezett levegő 
belélegzése irritálja a nyálkahár-
tyákat, köhögést és nehézlégzést 
válthat ki. Hosszabb távon gyul-
ladásos folyamatokat indíthat 
el, növekszik a vér alvadékony-
sága, ezáltal vérrögösödés lép-
het fel, kialakulhat szívritmu-
szavar súlyosabb esetekben 

asztma, krónikus bronchitis 
(COPD), daganatos megbetege-
dések, trombózis vagy akár in-
farktus is. 

Mivel nem 
szabad fűteni?
A hulladékok elégetése a ház-
tartási tüzelőberendezésekben 
(illetve nyílt téren is) tilos! Amit 
soha ne égessünk el: úgyneve-
zett „kezelt” fa, tehát festett, lak-
kozott (pl. régi ablakkeret, ajtók, 
raklapok), rétegelt lemez, bútor-
lap, építési fahulladék, színes, 
„fényes” papírhulladék, petpa-
lack, műanyag hulladék, autó-
gumi, használt ruha, rongy, 
fáradt olaj, üzemanyag – ezek 
füstje különösen mérgező.

A Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdál-
kodási Kft. (STKH) az internetes oldalán közzétette a szelek-
tív zsákok gyűjtési napjait. Az alábbi körzetekben ezeken 
a napokon mennek a házhoz az STKH munkatársai (Sop-
ronbánfalván és az Ágfalvi lakótelepen már megtörtént a 

begyűjtés): Sopronkőhida, Tómalom, Jánostelep, Golgota: 
február 11., Aranyhegy, Ravazd utcai lakótelep: február 12., 
Felsőlövérek: február 18., Alsólövérek: február 19., Kuruc-
domb, Pihenőkereszt: február 25., Virágvölgy: február 26.
Bővebb információ a www.stkh.oldalon érhető el.

STKH: házhoz menő gyűjtési napok
RÖVIDEN

Változik az ügyfélfogadás rendje
Az eddigiektől eltérő időben, de a megszokott helyen 
(Deák tér 14.) várja ügyfeleit a Nemzeti Agrárgazdasági 
Kamara soproni irodája. Az új ügyfélfogadási rend a kö-
vetkező: hétfő 8–16 óra, kedd 8–12 óra, szerda 8–13 óra, 
csütörtök: 8–16 óra.

›

Nem mindegy, hogy mivel és hogyan fűtünk 
– a legfrissebb kutatásokból kiderül: a kismé-
retű szállópor kibocsátásához a legnagyobb 
mértékben (80 százalék!) a lakossági tüzelés 
járul hozzá. Közös érdekünk, hogy csökkent-
sük a légszennyezést, ugyanis az akár halálos 
megbetegedésekhez is vezethet. 

HOVA FORDULHATOK, HA A SZOMSZÉD „BEFÜSTÖLT”? Amennyiben zavaró, irritáló, fel-
tehetően az egészségre ártalmas légszennyezést érzékel, először próbálja meg a szennye-
zés okozóját megkeresni, és személyesen megbeszélni a problémát. Ha ez nem jár sikerrel, 
akkor bejelentést tehet az illetékes Kormányhivatal járási hivatalában (Sopronban az Állomás 
utcában, illetve a Fő téren), ahol panaszát a környezetvédelmi hatóságok kivizsgálják. Lehe-
tőség szerint próbálja meg dokumentálni (fotó, videó) az esetet!

További információk

www.futsokosankampany.hu

Mentők   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  104
Soproni Katasztrófavédelmi Kirendeltség    
(Tűzoltóság, Polgári Védelem)  .   105 • 510-672 • 510-617
Rendőrség   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 107 • 311-234

Általános segélyhívó  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   112
Előfizetői tudakozó  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  11818
Belföldi tudakozó  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  11800

Orvosi ügyelet.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  312-010 
Soproni Gyógyközpont  központi szám .  .  .  .  .  .  .  514-200
Soproni Gyógyközpont  előjegyzési telefonszámok  514-205/514-206

Polgármesteri hivatal    .  .  .  . 06-80/204-322, 515-100

Soproni Polgárőr Egyesület  .  .  .  .  .  06-30/385-5732

Sopron Holding központi szám   .  .  .  .  .  .  . 514-500 
Ingyenes zöldszám  (üzenetrögzítő) .   .   . 06-80/514-600

Közútkezelés  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  515-123

Soproni Szociális Intézmény    .  .  .  .  .  .  .  . 506-400
Gyermekjóléti szolgálat    .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 524-361
Támogató szolgálat   .  .  .  .  .  .  .  .  06-20/395-9040
Családsegítő szolgálat   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  524-361
Családok Átmeneti Otthona    .  .  .  .  .  .  .  . 524-362
Pártfogó felügyelet   .  .  .  .508-126, 508-395, 508-392
Caritas telefonos lelkisegély-szolgálat   . 06-80/505-678
Drog stop   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 06-80/505-678

Magyar Autóklub   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  188

SZOLGÁLTATÓK

Áram szolgáltató   .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 06-80/533-533
Víz szolgáltató    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  519-100
Gáz szolgáltató   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  06-80/440-141

UTAZÁS

MÁV  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 06-40/49-49o-49
GYSEV  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   577-212
Kisalföld Volán   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  313-130

KÖZÉRDEKŰ 
TELEFONSZÁMOK
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Válogatás a korabeli 
soproni sajtóból

„Sok-sok fiatal számára lesz a lelki elcsendesedés, a lelki elmélyedés helye”

Püspöki áldás a kápolnára
PLUZSIK TAMÁS

Szentmise 
keretében 
áldotta 
meg a 

Szent György utcá-
ban lévő Szent Pál 
Katolikus Szakkollé-
gium új kápolnáját 
dr. Veres  András győri 
me gyéspüspök.

– Ha egy családnak valami új 
kerül a lakásába, legyen az a 
legapróbb dolog, akkor is egy 
sajátos bizsergéssel tölti el 
mindnyájunk lelkét, mert jó 
az újnak örülni, az újban része-
sedni, mintha ezáltal egy kicsit 
magunk is megújulnánk – 
fogalmazott szentbeszédében 
dr. Veres András megyéspüspök, 
aki megáldotta az új kápolnát, 
amely kormányzati támoga-
tással valósult meg, mintegy 15 
millió forintból. – Úgy gondo-
lom hasonló érzés van mind-
nyájunkban, hisz most egy új 
kápolna megáldásán vagyunk, 
amely reményeink szerint sok-
sok fiatal számára lesz a lelki 
elcsendesedés, a lelki elmélye-
dés helye. A hívő ember életé-
ben a kápolna ilyen hely, ahol 
akár egyénileg, akár közösség-
ben Istenre tud figyelni. Ma 
estétől ebben a szentségház-
ban itt fog lakni az Úr, ti pedig 
kedves lányok, kedves fiúk, 

imádkozzátok tele ezeket a 
falakat, mert akkor magatok is 
meg fogjátok tapasztalni Isten 
jelenlétét. 

A nyolcvan ülőhellyel rendel-
kező, modern kialakítású ká-
polna 1874-ben készült míves 
oltárképe a győri püspökség 

ajándéka: Szűz Máriát és Szent 
Márk evangélistát ábrázolja, az 
oltárszárnyakon pedig Szent Ka-
talin és a kollégium névadója, 
Szent Pál látható.

Kaposi László kollégiumigaz-
gató elmondta: a Szent György 
utcában egy kezelésben volt a 

lelkészség, a plébánia és a kollé-
gium, most a három intézmény 
különvált, így vált szükségessé, 
hogy a kollégiumnak is legyen 
egy saját egyetemi kápolnája. 

A kápolna ünnepélyes meg-
áldásával egybekötött szent-
misén a kollégium diákjai és a 

hívők mellett részt vett a Sop-
roni Egyetem vezetése, Barcza 
Attila országgyűlési képviselő, 
dr. Farkas Ciprián városi tanács-
nok, dr. Brummer Krisztián, a 
polgármesteri hivatal irodave-
zetője és Filep Márk, a körzet 
önkormányzati képviselője is.

Kultúra, művészetek

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala pályázatot hirdet

ÚTÜGYI ÜGYINTÉZŐ
határozatlan idejű munkakör betöltésére

Pályázati feltételek:
• egyetemi vagy főiskolai szintű építőmérnöki vagy közlekedésmérnöki végzettség,
• számítógépes felhasználói ismeretek (Word-, Excel-, Internet-használat),
• büntetlen előélet,
• cselekvőképesség,
• magyar állampolgárság,
• vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalása,
• közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tv. (Kttv.) 85. §-a alapján ne álljon fenn összeférhetetlenség.

Előnyt jelent:
• közigazgatásban, hasonló munkakörben szerzett gyakorlat.

A munkakör fő tartalma:
• Sopron Megyei Jogú Város helyi közútjainak, járdáinak, hídjainak üzemeltetése, fenntartása, fejlesztése;
• a helyi személyszállítási közszolgáltatás szervezésében közreműködés;
• közútkezelői feladatok ellátása, lakossági bejelentések kivizsgálása.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
• 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 erkölcsi bizonyítványt, vagy annak megkéréséről szóló igazolást.
• nyilatkozatot arról, hogy a pályázatban közölt személyes adatokat a pályázati eljárásban részt vevők kezeljék.

Illetmény és juttatások:
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a hivatal Közszolgálati Szabályzata szerint.

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

További információ kérhető Papné Horváth Barbara osztályvezetőtől a 99/515–123-as telefonszámon.

A jelentkezéseket 2019. február 15-ig az alábbi címre kérjük benyújtani:
Dr. Sárvári Szabolcs jegyző

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
9400 Sopron, Fő tér 1.

A borítékra kérjük ráírni „Útügyi ügyintéző”

A pályázat elbírálásának rendje:
A pályázatok 2019. február 28-ig 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, és a sikertelen pályázatokat 
visszaküldjük. A pályázat benyújtásának tényét és a pályázó személyes adatait az Európai Unió 2016/679. számú általános adatvédelmi 
rendelete a GDPR előírásainak megfelelően kezeljük. 

Az állás betölthető az elbírálást követően azonnal.

Sopron Megyei Jogú Város

PÁLYÁZAT

A közelmúltban kezdődött 
és várhatóan márciusig 
tart a munka a Tűztorony-
ban, amely során megújul 
a Soproni Múzeum leglá-
togatottabb kiállítóhelyé-
nek tárlata. 
A felújítással kiegészül a 
Tűztorony alsó romterü-
letén és a közvetlenül fö-
lötte levő szinten található 
római és középkori kőtár. 
Számos eddig nem lá-
tott, a közelmúltban elő-
került kőfaragvány, szob-
rok, domborművek és épí-
tészeti részletek lesznek 
láthatók. 
Emellett megújul, vala-
mint új helyre kerül a város 
makettje, de megtekinthe-
tővé válik a borostyánkő út 
rekonstrukciója is, melyet 
eredeti kövek felhasználá-
sával építenek ki az 1966-
ban feltárt nyomvonalon. 
A Tűztorony különleges-
sége, hogy térben és idő-
ben is egy valódi történel-
mi utazást nyújt. Az épület 
Sopron alapításától kezdve 
egészen a jelenkorig veze-
ti el a látogatókat, hiszen a 
torony alsó szintjének kö-
vei és a romterület törté-
nete a római korra nyúlik 
vissza, a köztes szinteken 
Sopron különböző kor-
szakai jelennek meg, míg 
a kör erkélyről már a ma vá-
rosát láthatjuk.
A Tűztorony alsó szint-
je a munkálatok alatt nem 
látogatható.
Forrás: Soproni Múzeum 

Megújul 
a kőtár

1994
Szaktanteremmel  
bővül az iskola
Mintegy ötmillió forint érték-
ben újabb számítógépek 
és programok vásárlására 
készü l a Kempelen Farkas 
Gépipari Szakközépiskola. 
Ennek köszönhetően az új tan-
évtől egy újabb szaktanterem 
is rendelkezésre áll a diákok-
nak a számítástechnika alap-
jainak elsajátítására, illetve 
gyakorlati alkalmazására. A 
nagyszabású fejlesztés egy-
ben lehetőséget teremt ahhoz, 
hogy a végzős tanulók állami-
lag elismert számítógép-keze-
lői végzettséget szerezzenek.  
(Soproni Hírlap)

1969
Balogh Sándor 
válogatott kerettag
Alig háromhetes szünet után 
ezen a héten megkezdik elő-
készületeiket a Soproni MAFC 
férfi kosárlabdázói a bajnok-
ság tavaszi idényére. Az edzé-
seket Krasznai Ferenc vezeti, 
és a játékosok között ott lesz 
a Szombathelyről visszaiga-
zolt Bakk László, valamint 
a Soproni Textilestől átiga-
zolt Varga Sándor és Bakonyi 
Gábor. Örömmel fogadták a 
kosárlabdasport soproni hívei 
annak hírét, hogy a szövetségi 

kapitány Balogh Sándort, a 
SMAFC kiváló centerét a váloga-
tott keret tagjai sorába jelölte. 
(Kisalföld)

1919
A selmecbányai fő isko-
lát Sopronba helyezik
A selmecbányai Bányászati 
és Erdészeti Főiskola előadá-
sait a város megszállása miatt 
decemberben meg kellett szün-
tetni. A miniszterelnök közbelé-
pésére a hadügyminiszter haj-
landó Sopronban az egyik lak-
tanya kiürítésére, s a főiskola 
céljaira való átengedésére. 
Amint a laktanya kiürítése befe-
jeződik, azonnal hozzá is fog-
nak a helyiségek berendezésé-
hez. A főiskolát előreláthatólag 
március hónap közepe táján 
nyithatják meg Sopronban. 
(Magyarország)
Bányaszerencsétlenség 
Brennbergbányán
Sopronból táviratozták, hogy a 
közelben lévő Brennbergbányán 
szombaton éjjel 11 órakor nagy 
és tragikus kimenetelű bánya-
szerencsétlenség történt, 
ugyanis az ottani kőszénbá-
nyában egy akna beomlott. A 
súlyos szerencsétlenségnek egy 
Dorekkel nevű bányász az áldo-
zata, emellett azonban több 
súlyosan sebesültet is találtak 
a romok alatt. A brennbergi 

bányafőnökség azonnal jelen-
tést tett a budapesti bányapa-
rancsnokságnak, amely megin-
dította az eljárást. (Népszava)

Tengerészek fellépése 
Sopronban
Soproni tudósítónk telefonálja, 
hogy az ellenforradalmi moz-
galomból ismeretes Tóby József 
soproni felsőkereskedelmi isko-
lai tanár, akit a budapesti tör-
vényszék vizsgálóbírája sza-
badlábra helyezett, ma reggel 
visszaérkezett Sopronba, ahol 
az iskolában el akarta fog-
lalni állását. A tanári testület 
azonban konferenciát tartott 
és úgy határozott, hogy nem 
engedik be Tóbyt az iskolába. 
A felsőkereskedelmi iskola 
klerikális növendékei viszont 
tüntetést rendeztek Tóby mel-
lett. Kevéssel utóbb azonban 
a soproni katonatanács főbi-
zalmi férfiának vezetésével tíz 
tengerész nemzetőr feltűzött 
szuronnyal megjelent Tóby 
lakásán, és megparancsolták 
neki, hogy az első vonattal utaz-
zon el Sopronból, és soha többé 
ne is jöjjön vissza. Tóby a tenge-
részeknek megígérte, hogy hol-
nap délután elutazik. A vonatra 
katonák fogják kikísérni.  
(Pesti Napló)

Összeállította: Pluzsik Tamás

Dr. Veres András győri megyéspüspök áldotta meg a kollégium kápolnáját FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS

SZENT BALÁZS NAPJA
Az elmúlt vasárnapon volt Szent Balázs napja, aki többek kö-
zött a kikiáltók és az énekesek védőszentje is, tisztelete már 
rögtön halála után megkezdődött. A hagyomány szerint a IV. 
században az örményországi Szebaszte városának volt a püs-
pöke, aki a keresztényüldözés elől egy sziklaüregbe mene-
kült. A prefektus azonban elfogatta, és miközben a katonák a 

városba vitték, amerre elhaladt, a hívei mindenütt eléje vitték 
betegeiket, és ő a kereszt jelével meggyógyította őket. Ré-
gebben a gyermekhalandóság okai között élenjáró betegség 
volt a torokgyík, amely ellen Balázs-napkor a templomba vit-
ték a gyermekeket. A vallási hagyomány ma is él, a vasárna-
pi szentmisét követően a soproni templomokban is kiszolgál-
tatták a Balázs-áldást.
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A Sopron Basket az Euroligában a Kurszkhoz látogat

Győzelem a rangadón
RÁZÓ LÁSZLÓ

Az Euro-
ligában 
továbbra 
sem 

megy a Sopron Bas-
ket együttesének, 
ezzel szemben a baj-
nokságban most is 
bravúrosan szere-
pelt Roberto Ini-
guez csapata. 

A múlt héten a nemzetközi 
porondon fájó vereséget szen-
vedett a Sopron a Salamancá-
tól, a Szekszárd elleni rangadón 
aztán javítottak a kosaras höl-
gyek. A bajnokságban a jelen-
legi erőviszonyok között a leg-
nagyobb rangadót rendezték 
meg vasárnap városunkban. A 
bajnoki címvédő Sopron a tava-
lyi ezüstérmes Szekszárd csapa-
tát fogadta. A második negyed 
a vendégeknek volt végzetes: 
a Szekszárd mindössze 4 (!) 
pontot tudott dobni ebben a 
szakaszban, miközben a Tur-
ner által vezetett hazaiak szór-
ták a pontokat. A szünet után 
sem adott esélyt a Szekszárd-
nak a Sopron: örömkosárlabda 
és hatalmas kiütés lett a vége, 
a szurkolók felállva ünnepel-
ték kedvenceiket. A végered-
mény: Sopron Basket – Atom-
erőmű-KSC Szekszárd, 82–48.

A spanyol Salamanca elleni, 
őszi idegenbeli győzelem még 
élénken élt a szurkolók emlé-
kezetében, így óvatos optimiz-
mussal várták a hazai mérkő-
zést. A Sopron Basket jól kezdett, 
de jött a végzetes második ne-
gyed: rengeteg hibával játszott a 
hazai csapat, a Salamanca pedig 
kihasználta ezeket, és komoly 
előnyre tett szert, 17 ponttal ve-
zettek a spanyolok a szünetben. 
Sajnos a végjátékban is a vendég 
csapat volt a jobb, így ők örül-
hettek. A végeredmény: Sopron 

Basket – Perfumerias Avenida 
Salamanca, 66–68.

– Az Euroliga-meccsen a má-
sodik negyedben olyan gyengén 
játszottunk, hogy emiatt megér-
demeltük a vereséget. A bajno-
kin kimondottan örültem, hogy 
a magyar játékosaink ennyire 

jól kosárlabdáztak, megmutat-
ták, hogy lehet rájuk számíta-
ni – összegzett Roberto Iniguez 
vezetőedző.

A Sopron Basket csütörtökön 
az Euroligában eddig veretlen 
Kurszk, vasárnap pedig az MTK 
otthonában lép pályára.

Sikeres atléták
PÁDER VILMOS

A soproni atlétika története az 
1900-as évek elejére nyúlik visz-
sza, ugyanis a Soproni Futball 
Club 1909-ben vette fel sorai ba 
az atlétikát, innentől létezik a 
SFAC. Az évek múltával meg-
szűnt a Soproni Textiles és a Sop-
roni Sportiskola, majd 2000-ben 
megalakult a Soproni Atlétikai 
Club. Nehéz körülmények közt, 
de sikeresen működik az egye-
sület. – Az Anger réti pálya tra-
gikus állapotú – mondta Marton 
Tamás elnök. – A téli felkészülés 
a legnehezebb, marad a tornater-
mek használata, illetve az erdei 
futás. A klubban 130 atléta spor-
tol, rendszeresen indulunk kor-
osztályos bajnokságokon. Rónai 
Milda U14-es korosztályban ötös-
ugrásban országos második, 

Kalmár Bence U16 100 méte-
res gátfutásban ob második és 
korosztályos válogatott. Máig a 
klub legeredményesebb atlétája 
Németh Roland, aki a 2002-es 
müncheni Európa-bajnokságon 
100 méteres síkfutásban harma-
dik helyezett lett, edzője Németh 
Gyula volt.

– Vörzsönits Kingáé az elő-
készítő és gyerekcsoport, Len-
gyel Gabriella foglalkozik a 
gyermekcsoporttal U13-ig, Né-
methné Csordás Rita a közép- 
és hosszútávfutókkal, Marton 
Tamás a sprint-, gátfutókkal, 
távolugrókkal és Nagy Viktória 
tanítványai szintén nálunk ver-
senyeznek – folytatta az elnök. 
– Országos bajnokságokon 18 
sportolónk, egyéb megméret-
tetéseken 64 atlétánk szerepelt 
eredményesen.

Sport

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
pályázatot hirdet

TITKÁRSÁGI ÜGYINTÉZŐ
határozatlan idejű munkakör betöltésére

Pályázati feltételek:
• gimnáziumi vagy szakközépiskolai érettségi, 
• számítógépes felhasználói ismeretek (Word-, Excel-, Internet-használat),
• büntetlen előélet,
• cselekvőképesség,
• magyar állampolgárság,
• a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tv. (Kttv.) 85. §-a alapján ne álljon fenn összeférhetetlenség.

Előnyt jelent:
• közigazgatásban, hasonló munkakörben szerzett gyakorlat,
• gyors- és gépírói gyakorlat.

Munkakör fő tartalma:
• titkársági feladatok ellátása;
• levelezés, posta intézése, határidők figyelemmel kísérése;
• tárgyalásokról, értekezletekről emlékeztető, jegyzőkönyv készítése;
• ügyiratok iktatása, kezelése;
• eszközök, anyagok, készletek, bélyegzők, belső szabályozó dokumentumok kezelése.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
• 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 erkölcsi bizonyítványt, vagy annak megkéréséről szóló igazolást.
• nyilatkozatot arról, hogy a pályázatban közölt személyes adatokat a pályázati eljárásban részt vevők kezeljék.

Illetmény és juttatások:
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a hivatal Közszolgálati Szabályzata szerint.
A kinevezés határozatlan időre szól. A próbaidő: 6 hónap.
További információ kérhető Papné Horváth Barbara Városgazdálkodási osztályvezetőtől a 99/515–123-as telefonszámon.

A jelentkezéseket 2019. február 15-ig az alábbi címre kérjük benyújtani:
Dr. Sárvári Szabolcs jegyző

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
9400 Sopron, Fő tér 1.

A borítékra kérjük ráírni „Titkársági ügyintéző”

A pályázat elbírálásának rendje: A pályázatok 2019. március 05-ig 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, és a sikertelen pályázatokat visszaküldjük. A pályázat benyújtásának tényét és a pályázó személyes adatait az 
Európai Unió 2016/679. számú általános adatvédelmi rendelete a GDPR előírásainak megfelelően kezeljük. 

Az állás betölthető az elbírálást követően azonnal.

Sopron Megyei Jogú Város

PÁLYÁZAT
Akcióban a fiatalok

Az idei évben mind az NB II-es, 
mind az NB III-as csapatban 
komoly rutint szerezhetnek a 
soproni fiatal asztaliteniszezők. 

Nyár óta új alapokon műkö-
dik a Turris SE Sopron: nincs iga-
zolt, fizetett játékos, így sem az 
extraligában, sem az NB I-ben 
nem indítottak csapatot, csak az 
NB II-ben, illetve az NB III-ban 
szerepelnek. Ezekben kizáró-
lag soproni kötődésű, a Turris 
által kinevelt játékosok állnak 
asztalhoz.

– Mind az NB II-es, mind pe-
dig az NB III-as csapatunk a ki-
esés elkerüléséért harcol, de si-
kerrel tartják magukat – mondta 
Tóth Tibor, a Turris SE Sopron 

vezetőedzője. – Ami örömteli: 
mindkét osztályban rendszeres 
játéklehetőséget kapnak a fiata-
lok, az NB II-ben általában egy, 
a harmadosztályú meccseken 
pedig két utánpótláskorú játé-
kos szerepel. Sokszor 12–13 éves 
gyerekek pingpongoznak a fel-
nőtt mezőnyben, és állják meg 
a helyüket. Ez tökéletesen bele-
illik a koncepciónkba, hiszen a 

fiatalok fejlődését nagyban segí-
ti, hogy edzéseken és mérkőzé-
seken rendszeresen a felnőttek 
ellen pallérozódhatnak.

A Turris komoly tömegsport-
bázist alakított ki, hiszen az ál-
talános iskolai és óvodás kor-
osztályból mintegy 70 gyerek 
látogatja az edzéseket, ők első-
sorban szabadidős tevékenység-
ként űzik a pingpongot.

A Turris SE idei koncepciójának megfelelően sok fiatal játszik a felnőtt 
meccseken FOTÓ: NÉMETH PÉTER

JÓ EREDMÉNYEK A BUDAPEST BAJNOKSÁGRÓL
A Turris SE Sopron fiataljai kiválóan szerepeltek az egyik leg-
rangosabb utánpótlás versenynek számító Budapest Bajnok-
ságon. A 12 évesek korosztályában Imre Gábor 2., a 13 éve-
sek között Fehér Hugo 7. lett. Tóth Nóra az U15-ösök me-
zőnyében egyéniben 11., párosban pedig 8. helyen végzett.

Sportszerű, küzdelmes meccsek

A Sopron Basket izgalmas meccsen kapott ki az Euroligában (felvételünkön),  
a bajnoki mérkőzésen aztán a soproni csapat kiütötte a Szekszárdot 
FOTÓ: NÉMETH PÉTER

Korosztályonként 8–8 csapat részvételével rendezték meg a hétvégén a IV. Hajós–
Soptrans SFAC teremlabdarúgó-tornát. Az U11-es és U13-as korosztályban is küzdel-
mes, sportszerű mérkőzéseket játszottak a fiatalok, sok esetben büntetőpárbajok dön-
töttek az egyes helyezésekről. Az U11-es korosztályban a SFAC III. csapata végzett az 
első, a Sopronkövesdi TFK a második, az UFC St. Georgen (Ausztria) a harmadik helyen. 
Az U13-soknál a SFAC I. csapata nyerte a tornát, második lett az UFC St. Georgen (Auszt-
ria), harmadik pedig a DAC UP FC (Győr). Minden csapat érmekkel, díjakkal tért haza.

Megyei kosárlabda-eredmények
2019. 01. 21–30.

Január 21. Roth Tigrisek 44–40

Január 25. Barátok ETIK Nyílászárók 80–52

Január 28. Tigrisek U 99 47–38

Január 29. Roth ETIK Nyílászárók 57–49

Január 30. Ph. D. Devils 51–59

Soproni csoport, aktuális tabella

Helyezés Csapat Győzelem Vereség

1 All Star Bowling 8 0

2 MS-Club 6 2

3 Barátok 6 3

4 Roth 5 5

5 Devils 4 5

6 Ph. D. 4 5

7 ETIK Nyílászárók 4 6

8 Tigrisek 4 6

9 U99 0 9

FEGYVERNEKY AZ ÉV JÁTÉKOSA
A hétvégi Szekszárd elleni mérkőzés előtt Sopron város kép-
viseletében dr. Farkas Ciprián tanácsnok köszöntötte a 2018-
as év női kosárlabda-játékosát, Fegyverneky Zsófiát, illetve 
csapatát, akik a múlt heti 30. sportgálán a győri bajnoki mi-
att nem tudtak jelen lenni. 
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PÁDER VILMOS 

80. szüle-
tésnapját 
ünnepel-
te febru-

ár 5-én a soproni lab-
darúgó társadalom 
köztiszteletben álló 
edzője, Gyurátz Lász-
ló. Vele beszélgettünk 
az egykori bajnok-
csapatról és a tréne-
ri pályáról.

A Bükről származó fiatalem-
berre 16 évesen figyelt fel a Sop-
roni Pamutipar edzője, Pados 
Zoltán. Az ő hívó szavára került 
1955-ben a hűség városába a 
tehetséges, jókötésű fiatal játé-
kos. Gyurátz László az 1962–63-
as évi bajnokságban a Soproni 
Textiles patinás csapatában ját-
szott, és a szezon végén a baj-
nokcsapat tagjaként ünnepel-
hetett „veretes” társaival. A tár-
saság névsora ma is jól cseng, 
de 57 év távlatából már csak az 
idősebb generáció emlékszik a 
kiváló focistákra. A bajnokcsa-
pat tagjai közül – Sift Antal csa-
patkapitány, Mentes Pál, Benkő 
Ottó, Gyurátz László, Fejes Ernő, 
Soproni József, Grubits János, 
Kőrös Gyula, Szabó Miklós, Hor-
váth Alajos, Fejes József, Cser 
László, Horváth Zoltán, Balogh 

Lajos, Szabó Vilmos, Perger 
Imre, Fejes Imre, Horváth Lajos, 
valamint a mester, Kertész Imre 
– sajnos ma már csak néhányan 
vannak közöttünk, a többség az 
égi pályán játszik. 

Gyurátz László 31 évesen fe-
jezte be aktív pályáját, majd az 
edzői utat választotta. Végigjárta 
a szakmai ranglétrát, a Soproni 
Textiles serdülő és ifjúsági csa-
patánál kezdte, majd a sportis-
kolánál folytatta, ahol nagysze-
rű edzőkkel dolgozott. A rutinos 

kollégák – Ferling József, Balázs 
József, Poór Lajos, Mentes Pál 
– hamar befogadták. Kertész 
Imre hívó szavára került a Sop-
roni Textiles felnőtt gárdájához, 
és lett a népszerű mester segí-
tője. Szakmai tudására hamar 
felfigyeltek az akkori vezetők, 
és fiatalon mély vízbe dobták, 
az első csapat irányítását bíz-
ták rá. Keménykezű szakem-
ber hírében állt, de a játékosai-
ért tűzbe ment. A rögös pályán 
hamar elkezdődött a szakmai 

„liftezése”, a vezetőedzői és a 
pályaedzői poszt között. Pálya-
futása alatt nagynevű edzőkkel 
dolgozott, a már említetteken kí-
vül Matesz Imre, Mihalecz Boldi-
zsár, Galbács Pál, Gunyhó Ferenc, 
akik mind a szakma nagyágyúi 
voltak. A sportiskolánál bekö-
vetkezett szakmai váltásnál Bu-
csi Gellért érkezésével távozott 
a Soproni Postás együtteséhez. 

Gazdag sportpályafutásá-
nak kedvenc játékosait öröm-
mel sorolta – Horváth György 

(kapus), Németh Ödön, Vámos 
Antal, Horváth Géza, Nagy La-
jos, Udvardi Endre, Benkő Gyula, 
Csóka György, Pánczél Sándor, 
Wilcsek Károly, Czibula Tamás, 
Furkó Sándor –, s mindenki-
ről volt egy kedves emléke. Az 
edzői szakmát feladva tovább-
ra is hűséges szurkolója maradt 
a soproni labdarúgásnak. Nap-
jainkban nagyon drukkol az 
SC Sopron fiataljainak, reméli, 
hogy megéli még labdarúgá-
sunk „feltámadását”.

LELÁTÓ

Röplabda
Február 6., szerda 
14.30, Szent Orsolya-
iskola, Széchenyi-
gimnázium, 
Berzsenyi-líceum
Városi alapfokú lány 
röplabdabajnokság – 
9. forduló

Túra
Február 9., szombat  
9 óra, Erzsébet-kert  
– Sopron Parkerdő
Farsangi túra

Terem-
labdarúgás

Február 9., szombat 
9 óra, Krasznai-
sportcsarnok
Városi teremlabdarú-
gó-bajnokság

Február 9.,  
szombat 10 óra,  
Gárdonyi-iskola
Általános és középis-
kolai városi teremlab-
darúgó-bajnokság

Kosárlabda
Február 9., szombat 18 
óra, Novomatic-aréna
Sopron KC – KTE  
– Duna Aszfalt

Tollaslabda
Február 10., 
vasárnap 9.30,  
Fáy-szakképzőiskola 
Diákolimpia 
megyei döntő

Vízilabda
Február 10.,  
vasárnap 14 óra  
Csik Ferenc uszoda
DVL baby korosztály

› Gyurátz László 31 évesen fejezte be aktív labdarúgópályáját

Az örökös „beugró” edző

Sport

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala pályázatot hirdet

ADÓELLENŐR ÉS ADÓ-VÉGREHAJTÁSI ÜGYINTÉZŐI
határozott idejű munkakör betöltésére

Pályázati feltételek:
• Felsőoktatásban szerzett közszolgálati, gazdaságtudományi, bölcsészettudományi, társadalomtudományi, műszaki, illetve 

jogi szakképzettség, vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és informatikai, ügyviteli, közgazdasági, közszolgálati, 
jogi szakképesítés, vagy közgazdasági, közszolgálati rendészeti, műszaki középiskolai végzettség; vagy középiskolai 
végzettség és informatikai, ügyviteli, közgazdasági, üzleti, közszolgálati szakmacsoportba tartozó szakképesítés,

• számítógépes felhasználói ismeretek (Word-, Excel-, Internet-használat),
• büntetlen előélet,
• cselekvőképesség,
• magyar állampolgárság,
• vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség,
• a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tv. (Kttv.) 85.§-a alapján ne álljon fenn összeférhetetlenség.

Előnyt jelent: Közigazgatásban, hasonló munkakörben szerzett gyakorlat.

Munkakör fő tartalma:
Adóellenőrzések lefolytatása az Adóellenőrzési terv alapján magánszemélyek kommunális adója és építményadó, valamint helyi iparűzési 
adó tekintetében a vonatkozó jogszabályok alapján.
Végrehajtási tevékenység az önkormányzati adóhatóság felé adótartozással rendelkező adózók tekintetében, a kintlévőségek megfelelő 
kezelése azok behajtásával, az adók módjára behajtandó köztartozásokkal összefüggésben is. Fizetéskönnyítés (részletfizetés, 
fizetéshalasztás) vonatkozásában döntés-előkészítés.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
• 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,
• nyilatkozatot arról, hogy a pályázatban közölt személyes adatokat a pályázati eljárásban részt vevők kezeljék.

Illetmény és juttatások: 
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a hivatal Közszolgálati Szabályzata szerint.
A kinevezés határozott időre szól. A próbaidő: 6 hónap.
További információ kérhető Gintnerné Orbán Mária adóügyi osztályvezető helyettestől a 99/515–114-es hivatali telefonszámon.

A jelentkezéseket 2019. február 15-ig az alábbi címre kérjük benyújtani:
Dr. Sárvári Szabolcs jegyző

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
9400 Sopron, Fő tér 1. 

A borítékra kérjük ráírni:  „Adóellenőr és adó-végrehajtási ügyintéző”

A pályázat elbírálásának rendje: A pályázatok 2019. február 28-ig 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, és a sikertelen pályázatokat visszaküldjük. A pályázat benyújtásának tényét és a pályázó személyes adatait az 
Európai Unió 2016/679. számú általános adatvédelmi rendelete a GDPR előírásainak megfelelően kezeljük. 

Az állás betölthető: az elbírálást követően azonnal.

Sopron Megyei Jogú Város

PÁLYÁZAT
Sörgurítók az 5. helyen

SKC: vereség Kaposváron

Ötödik helyen szerepel a 12 csa-
patos NB I-es mezőnyben a Sop-
roni Sörgurítók SE férfi teke-
csapata. Az edző és szakosz-
tályvezetői tisztséget is ellátó 
Weinacht János elmondása sze-
rint jónak számít ez a helyezés, 
mert a csapat nagyon rosszul 
kezdte az idei szezont. 

– Szűkös a keretünk, nincs na-
gyon lehetőségünk megfelelő 

rotációra, az az 5–6 játékos, aki 
a meccsek többségén szerepel, 
nem hozhatja mindig a leg-
jobbját – mondta el az edző–
szakosztályvezető. – Talán en-
nek is köszönhető, hogy volt 
néhány olyan szoros mérkőzé-
sünk, amelyeken csak apróságok 
döntöttek – sajnos nem a mi 
javunkra. Teljesen amatőr stá-
tuszban veszünk részt a magas 

színvonalú NB I-es bajnokság-
ban, az erőviszonyok alapján azt 
mondom: tisztes eredmény len-
ne, ha meg tudnánk tartani az 
ötödik helyezésünket.

Weinacht János hozzátette: 
örömteli, hogy az utánpótlás-
korú játékosaik szépen fejlőd-
nek, közülük többen is lehető-
séget kaphatnak a későbbiekben 
az első osztályú mérkőzéseken.

Nem sok esélye volt a győze-
lemre a Sopron KC csapatának 
Kaposváron: az SKC-ban több 
játékos is gyenge napot fogott 
ki, aminek komoly vereség lett 
az eredménye. A bajnokságban 
idén gyengélkedő Kaposvár ott-
honában az SKC lépett fel kezde-
ményezően, a hazaiak azonban 
gyorsan fordítottak. Soproni 
oldalon nem mentek a dobá-
sok és a védekezés sem volt az 
igazi, így a Kaposvár hamar tete-
mes előnyre tett szert (45–33). 

Szünet után Gordon és Lemar 
pontjaival közelebb került ellen-
feléhez az SKC, azonban ezen a 
mérkőzésen ez jelentette a csú-
csot soproni oldalon: a Kaposvár 
visszavette a kezdeményezést, 
és hamar húsz pont fölé nőtt a 
különbség. A lepattanókért foly-
tatott csatát és a mérkőzést is 
fölényesen nyerte meg a házi-
gazda. A végeredmény: Kapos-
vári KK – Sopron KC, 90–67.

– A védelmünk átjáróház 
volt, magunkhoz méltatlanul 

gyengén játszottunk, mint-
ha nem is a Körmend elleni 
győztes csapatot láttam volna 
– mondta Sabáli Balázs vezető-
edző. – Azokban a periódusok-
ban, amelyekben jobban véde-
keztünk, felzárkóztunk kissé, de 
összességében esélyünk sem 
volt. Javítani kell a Kecskemét 
elleni mérkőzésen.

A Sopron KC együttese 
szombaton 18 órától a Kecs-
kemét csapatát fogadja a 
Novomatic-arénában.

A Soproni Sörgurítók edzője tisztes eredménynek tartaná, ha az 5. helyezést 
megtartanák a szezon végéig FOTÓ: NÉMETH PÉTER

Gyurátz László keménykezű szakember hírében állt, de a játékosaiért tűzbe ment FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS
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A HÉT MOTTÓJA:

„Bármilyen rosszra 
fordulnak a dolgok, 

mindig képesek 
vagyunk újjáalkotni 

magunkat.”

Sara Pennypacker 
(amerikai írónő)

AJÁNLÓ

Könyvajánló
Sara Pennypacker: Pax

Pax és Peter azóta elvá-
laszthatatlanok, hogy a fiú 
magához vette az elárvult 
kisrókát. Ám egy nap meg-
történik az elképzelhetet-
len: Peter apja bevonul a 
hadseregbe, és rákénysze-
ríti a fiát, hogy szabadon 
eressze Paxot. Nagyap-
jánál, otthonától három-
száz mérföldnyire Peter 
rádöbben, hogy az ő helye 
nem ott van – hanem Pax 
mellett. Az egyre közele-
dő frontra fittyet hány-
va felkerekedik, hogy újra 
együtt lehessen barátjával. 
Hajtja a szeretet, a ragasz-
kodás és a keserűség.

›

165 évvel ezelőtt, 1854. ja-
nuár 26-án született Budán 
a soproni illetőségű báró 
Hauer Lipót vezérezredes. 
Budapesten hunyt el 1933. 
május 3-án, Sopronban te-
mették el. Sírja 2012 óta a 
Nemzeti Sírkert része. 

130 évvel ezelőtt, 1889 feb-
ruárjában jelent meg a Turis-
ták Lapja, a legrégebbi ma-
gyar turista folyóirat. A lap 
alapító társszerkesztője a 
soproni születésű  Thirring 
Gusztáv (1861–1941) volt.

115 évvel ezelőtt, 1904. ja-
nuár 26-án Sopronban szü-
letett Verő József, az MTA 
tagja, a fémtan hazai megte-
remtője. Budapesten hunyt 
el 1985. május 21-én.

85 évvel ezelőtt, 1934. janu-
ár 24-én hunyt el Sopron-
ban Loskay Gábor altábor-
nagy, zászlóalj-, majd ezred-
parancsnok volt a magyar 
kir. 18. soproni honvéd gya-
logezrednél. Pápán született 
1853. november 27-én.

A Széchenyi István Városi 
Könyvtár internetes oldalán 
(www.szivk.hu) megtalálha-
tó adatbázisból közöl rész-
leteket lapunk.

Ez történt 
Sopronban

A Soproni Egyetem négy kara február 15-ig várja a jelentkezőket

Fontos felvételi határidő

Élete a programozás

P. HORVÁTH 

LÁSZLÓ

Közeleg a 
határidő: 
február 

15-ig kell a végzős 
diákoknak kiválasz-
tani azt a felsőokta-
tási intézményt, ahol 
tanulni szeretnének. 
A jelentkezést rögzí-
teni kell az arra szol-
gáló elektronikus 
rendszerben. A Sop-
roni Egyetem is várja 
a leendő hallgatókat. 

A Soproni Egyetem a régióban 
betöltött szerepét megtartva, 
mérték- és értékadó tudásköz-
pontként várja hagyományo-
san induló és új szakjaira a 
jelentkezőket. 

– Új szakként hirdetjük meg 
a Benedek Elek Pedagógiai Ka-
ron a neveléstudomány mes-
terszakot, és még mindig új-
ként tekintünk a tavaly sikerrel 
induló gyógypedagógia szakra 
– mondta el lapunknak Tama 
István kommunikációs csoport-
vezető. – A Lámfalussy Sándor 
Közgazdaságtudományi Karon 
újdonság, hogy a három vezető 

szak (gazdálkodási és menedzs-
ment, pénzügy és számvitel, 
turizmus–vendéglátás) mind-
egyike már duális formában is 
választható. A Simonyi Károly 
Kar a felsőoktatási szakképzés 
keretében indítja el a műszaki 
szakot, valamint lehetőség nyí-
lik építészi tanulmányokat foly-
tatni mesterképzés keretében. 

Az egyetem összesen nyolc-
szor tartott nyílt napot, ahol a 
vártnál is több érdeklődő előtt 
mutathatta be az itt folyó kép-
zéseket, a szakmai és kutatási 
munkát, a hagyományokat és 
nem utolsósorban az egyetemi 
diákéletet. – Sok érdeklődő ke-
reste fel a budapesti Educatio 
szakkiállításon az intézmény 

standját, ahol az egyik legjel-
lemzőbb kérdés a kollégiumi 
lehetőségekre vonatkozott. Ez-
zel kapcsolatban elmondhattuk, 
hogy a Soproni Egyetem a jövő 
tanévben is valamennyi felvett 
elsős hallgatójának – kérelem 
alapján – biztosítja a kollégiu-
mi elhelyezést – hangsúlyozta 
Tama István. 

Mint megtudtuk, a tavalyi je-
lentkezési adatok szerint a leg-
népszerűbb szakok az óvoda-
pedagógus, az erdőmérnök, 
a faipari mérnök, valamint a 
gazdálkodási és menedzsment 
szakos közgazdász voltak. Az 
egyetem reálisan azzal számol, 
hogy 900–1000 hallgatót tud 
felvenni a most folyó eljárásban.

MADARÁSZ RÉKA

A rendszergazdának készülő Szabó Ádám a 
handleros informatikus diákok közül is kitűnik 
tehetségével. A végzős tanuló a tavalyi tanév-
ben eljutott egy rangos szakmai versenyre is.

Az érettségi előtt álló tanulók 
minden évben megmérettethe-
tik szakmai tudásukat az ága-
zati és ágazaton kívüli szakmai 
érettségi vizsgatantárgyak ver-
senyén. Az elmúlt tanévben 40 
különböző ágazatban 38 ver-
senybizottság előtt 792 tanuló 
adott számot a tudásáról. A 
Soproni Szakképzési Centrum 
Handler Nándor Szakképző Isko-
lájának informatikusait Szabó 
Ádám képviselte. A 13. osztályos 

fiú 25. helyezést ért el, ami 25 
többletpontot jelent majd a fel-
vételin. Az első forduló számító-
gépes online feladatmegoldás-
ból állt, a döntőt pedig tavasz-
szal Szolnokon rendezték meg. 
Ádám azóta leérettségizett, és 
beiratkozott iskolája rendszer-
gazdai képzésére, ahol szigorúan 
szakmai ismereteket sajátít el.

– Kiskorom óta érdekel az 
informatika világa, különö-
sen a számítógépek működése 

– meséli Ádám. – A handleros 
képzés remek alkalmat adott 
arra, hogy még közelebb kerül-
jek hozzájuk. A rendszergazda 
végzettség megszerzése után 
szeretnék továbbtanulni – szoft-
verfejlesztést, programozást. 
Egyelőre az Eötvös Loránd Tu-
dományegyetem Szombathelyi 
Főiskolai Karát néztem ki, de ez 
még változhat.

Az elkötelezett fiatalember 
szabadidejében gyakorláskép-
pen programokat ír, és infor-
matikával kapcsolatos projek-
tekkel foglalkozik. Jelenleg egy 
olyan óra fejlesztésén dolgo-
zik, amelynek egy fatányér a 
számlapja, a mutatók helyett 
pedig ledes izzókon láthatjuk 
a perceket.

Soproni fiatalok

Szíves tudomására hozzuk, hogy Sopron Megyei Jogú 
Város Önkormányzata az épített környezet alakításáról 
és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény, a telepü-
lésfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesz-
tési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, vala-
mint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 
szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 32. §-ban foglal-
taknak megfelelően elhatározta 

Sopron északnyugati városrész 
Szabályozási Tervéről és Helyi Építési 
Szabályzatáról szóló 24/2011. (VII. 7.) 
önkormányzati rendelet módosítását 
a Selmeci utcában található 3842/1 és 

3842/4 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozóan.

A településrendezési eszköz elkészítését, egyeztetési eljá-
rását a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 32. § (4) bekezdé-
sében foglaltak alapján egyszerűsített eljárás keretében 
folytatjuk le a Korm.r. 41. §-a szerint.

Az elkészült véleményezési anyagot

2019. február 7-25-ig
Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal 

aulájában (9400 Sopron, Fő tér 1. sz. alatt)

közzéteszem.
A közzététel ideje alatt minden érintett észrevételt tehet a 
Hivatal Városépítészeti csoportjánál a kifüggesztett anya-
gokkal kapcsolatban, írásban véleményt, javaslatokat, ész-
revételeket fogalmazhatnak meg, vagy elektronikusan a 
foepitesz@sopron.hu címre küldve.
A dokumentáció Sopron város honlapján (www.sopron.hu) 
is megtekinthető.

Tisztelettel:
Dr. Fodor Tamás

polgármester

Sopron Megyei Jogú Város

KÖZLEMÉNY

Sokan keresték fel a budapesti Educatio szakkiállításon a Soproni Egyetem standját. A kollégiumi 
elhelyezésről is érdeklődtek a leendő hallgatók. FOTÓ: SOPRONI EGYETEM

Szabó Ádám szabadidejében programokat ír FOTÓ: NÉMETH PÉTER



www.sopronitema.hu2019. február 6. 11

BAJ A CUKORBAJJAL 

Persze minden betegség 
baj. Mindenkinek az a leg-
nagyobb problémája, amit 
éppen hordoz, amit meg 
kell oldania, amivel neki 
személy szerint van teen-
dője. Nos, ez az első és ta-
lán a legnagyobb baj a cu-
korbajjal. Sokan – szinte 
minden második cukorbe-
teg – nem is tudja, hogy be-
teg, hiszen... a cukorbeteg-
ség legtöbbször akár egy 
évtizedig (!) sem okoz pa-
naszt. Aztán egyszer csak, 
ha évekig megzabolázatla-
nul, rendezetlenül, kezelet-
lenül (vagy rosszul kezelve!) 

maradt, akkor hullani kezd 
fejünkre a betegség okozta 
szövődmények sora. Ráme-
het a szemünk, agyunk, lá-
bunk, vesénk... Aligha lehet 
(ha lehetne) köztük jószívvel 
választani, főleg, ha esetleg 
közben egy infarktus miatt 
már nincs is olyan jó szívünk, 
mint hajdanán. 
Szóval, szerintem... tisztázza 
mihamarább, van-e „véletle-
nül”, példának okért a cukrá-
val teendője! A legjobb per-
sze, ha egészében térképezi 
fel egészségügyi helyzetét!
 
Dr. Tschürtz Nándor

GYÓGYSZERTÁRAK 
ÜGYELETI RENDJE

FEBRUÁR 6–12. 

Az ügyeleti szolgálat minden nap (hétfőtől vasárnapig)  
este 8 órától reggel 8 óráig tart.

›

Tallózó

NYERJEN RUBICONT A REJTVÉNNYEL! 
A Soproni Témában keresztrejtvény is várja a játszani vágyókat. A megfejtéseket február 13-ig várjuk a Soproni Téma, 
9401 Sopron Pf. 241. vagy a szerkesztoseg@sopronitema.hu e-mail címre, illetve személyesen is leadhatják azokat a 
Liszt-központ (Sopron, Liszt Ferenc utca 1.) portáján. A helyes megfejtők között a Rubikon Sopronnal foglalkozó kü-
lönszámát sorsoljuk ki, melyet nyertesünk a Pro Kultúra jegyirodájában vehet át (Sopron, Liszt Ferenc u. 1.).

Január 23-i rejtvényünk megfejtése: Csányi Sándor színházi estje. Szerencsés megfejtőnk: Bencze György, Sopron, 
Mikoviny út.

KERESZT-
REJTVÉNY

Február 6., 
szerda 

Ikvahíd gyógyszertár 
Híd u. 21. 

99/314–084

Február 7., 
csütörtök 

Király gyógyszertár 
Várkerület 114. 

99/508–242

Február 8., 
péntek 

Korona gyógyszertár 
Várkerület 73. 

99/505–865

Február 9., 
szombat 

Lövér gyógyszertár 
Béke u. 4. 

99/329–921

Február 10., 
vasárnap 

BENU Medicina gyógyszertár 
Erzsébet u. 6. 

99/505–500

Február 11., 
hétfő 

Oroszlán gyógyszertár 
Várkerület 29. 

99/524–005

Február 12., 
kedd 

Segítő Mária gyógyszertár 
Béke u. 13. 

99/523–232

PLUZSIK TAMÁS

„Sopron, te lelkünk éltető láng! Hű őr az ősi 
végeken” – hangzanak Sarkady Sándor sorai 
a város himnuszában. Vallják ezt azok, akik 
már nemzedékek óta itt élnek, és azok is, akik 
elszakadtak Soprontól.

– Apai ágon eredetileg a Felvi-
dékről származik a családunk 
– meséli dr. Verő József. – Egy 
közelmúltban megjelent és a 
családfánkat is érintő könyv 
tanúsága szerint egy Veszelka 
nevű felvidéki tót legény lehe-
tett az apai felmenőnk, aki az 
Alföldön, Szeged környékén 
gyógyszerekkel, maga gyűjtötte 
orvosi füvekkel kereskedett. Ezt 
a mesterséget egyébként a nép-
nyelv olejkárnak hívta. Terebé-
lyes a Veszelka família, tagjai 
között olyan „jeles” személyi-
ségeket is találunk, mint Rózsa 
Sándor cimboráját, a „hírös szö-
gedi betyárt”, Veszelka Imrét. A 
családnak volt egy iparos ága 
is, így szegedi születésű nagy-
apám, Veszelka József a kékfestő 
mesterséget tanulta ki – foly-
tatja a Széchenyi-díjas geofi-
zikus, egyetemi tanár, Sopron 
díszpolgára, a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia tagja.

– A kor szokásainak megfele-
lően nagyapa elment vándorút-
ra, majd inasként előbb Pápán, 
azt követően pedig Sopronban 
dolgozott. Itt ismerkedett meg a 
ruszti származású nagyanyám-
mal, Pfeiffermahr Jozefával. De 
még mielőtt összeházasodtak 
volna, nagyapa ismét nyakába 
vette a vándorbotot, és elment 
Németországba, ahol nemcsak 

a szakmát tanulta meg, hanem 
a nyelvet is, így már szót is tu-
dott érteni a magyart egyáltalán 
nem beszélő jegyesével, akivel 
1903-ban házasodtak össze. So-
káig dolgozott többek között a 
Léderer-féle cég kékfestő üze-
mében is a Hajnal téren. Há-
zasságukból öt gyermek szüle-
tett, akik később nagyapámmal 
együtt mindnyájan Verbényire 
magyarosították a nevüket, ki-
véve a legidősebb fiút, az édes-
apámat, aki a Verő családnevet 
választotta.

Idősebb Verő József (1904-ben 
született. Lásd Ez történt Sop-
ronban, 10. oldal) vaskohómér-
nöki diplomát szerzett a sopro-
ni Bánya-, Kohó- és Erdőmérnö-
ki Főiskolán, majd hamarosan a 
metallográfia és anyagvizsgálati 
tanszék vezetője lett. Elsőként 
kapta meg a kohómérnöki tu-
dományok doktora címet. Alig 
múlt negyvenéves, amikor nyil-
vános egyetemi tanárrá nevez-
ték ki, majd hamarosan meg-
tarthatta akadémiai székfogla-
lóját is. – Apám sokat volt távol 
a családjától – folytatja Verő 

professzor –, hisz oktató mun-
kája mellett, melyet az ötvenes 
évektől már Miskolcon kellett 
folytatnia, a Vasipari Kutató In-
tézet igazgatói feladatát is el-
látta, így a három fiú nevelése 
jórészt a burgenlandi hasfalvi 

(Haschendorf) Artner család-
ból származó édesanyámra há-
rult. Hogy apám példakép volt 
e számomra? Úgy gondolom, ez 
természetes, hisz tőle tanultam 
meg a kutatásnak, az ismeretlen 
megismerésének az örömét.

CSALÁDI HÁTTÉR: 1933-ban született Sopronban, az Ősz utcában. Édesapja 
kétszeres Kossuth-díjas egyetemi professzor volt, édesanyja a család háztar-
tását vezette. Felesége földmérő mérnök, Mária lányuk művészettörténész.    

SOPRONI CSALÁDTÖRTÉNETEK

Dr. Verő József édesapja is akadémikus volt

A kutatás állandó öröme

Dr. Verő József akadémikus FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS 
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KÓCZÁN BÁLINT

Közel 20 hazai rádióban szól már Miley Cyrus legújabb dala. 
Az amerikai énekesnő az utóbbi években megkomolyo-
dott, tavaly év végén pedig a legnagyobb titokban háza-
sodott meg.

Ki ne ismerné a zenei életből a 
cserfes Miley Cyrust? Az ame-
rikai színésznő, énekesnő és 
dalszövegíró 2006-ban vált 
világhírű tinisztárrá a Disney 
Channelen futó Hannah Mon-
tana sorozattal. Kislányos kor-
szakát egy kiadó- és imázsvál-
tás követte 2013-ban. Cyrus 
kétségtelenül a jelenkor egyik 
legmegosztóbb, ugyanakkor 
legsikeresebb sztárja, aki gyak-
ran balhékkal hívta fel magára 
a figyelmet. Olyan slágerek köt-
hetők a csinos előadó nevéhez, 
mint a Wrecking Ball és a We 
Can’t Stop.

2017-ben visszatért a gyö-
kereihez, a country stílushoz, 
és az utóbbi időszakban pedig 
úgy tűnik, megkomolyodott. 
Ezt legutóbbi dalának címe is 
jól tükrözi. A Mark Ronson-
nal közös Nothing Breaks Like 
A Heart slágert a hazai rádiók 

is előszeretettel játsszák, 
nemrég pedig Martin 
Solveig készített hoz-
zá remixet.

Miley egyébként 
tavaly karácsony-
kor a legnagyobb ti-
tokban ment férjhez. 
Sajtóbeszámolók sze-
rint hat év jegyben já-
rás után kötelezte el 
magát Liam Hems-
worth-szel, a lag-
zit pedig sa-
ját ottho-
nukban 
s z e r -
vezték 
meg.

Sztárok itt és ott

INGYENES KÖZÖSSÉGI HETILAP
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sarok
Környezetbarát praktikák
MADARÁSZ RÉKA

A tisztítószerek és szépség-
ápolási termékek vásárlása-
kor szerencsére egyre töb-
ben tartják fontos szem-
pontnak a hatékonyság 
mellett a környezettudatos-
ságot is. Nem is gondolnánk, 
hogy ez a fajta szemléletvál-
tás semmilyen plusz költsé-
get nem jelent, sőt.
Szinte nincs olyan tisztí-
tószer, amelyet ne lehetne 
környezetbarát alapanya-
gokból készült termékkel 
helyettesíteni. Ha fokoza-
tosan állunk át ezek hasz-
nálatára, rövid időn belül 
arra fogunk eszmélni, hogy 
észrevétlenül környezetba-
ráttá alakítottuk át a ház-
tartásunkat. Gyuris Anett 
az élet minden területén a 
természet és saját szerveze-
te védelmét tartja a legfon-
tosabb irányelvnek. Az ifjú 
hölgy évek óta környezetvé-

delemmel kapcsolatos pro-
jekteken dolgozik.
– A mosószert saját magam 
készítem mosószóda és 
százszázalékos tisztaságú 
illóolajok felhasználásával  
– meséli Anett. 
– Szintén be-
vált, és talán 
még az előző-
nél is olcsóbb a 
következő eljá-
rás: a vadgesz-
tenyét beáz-
tatom, meg-
hámozom, tíz 
percig főzöm, 
leszűröm, majd 
teafa vagy rozmaring illó-
olajjal fertőtlenítem. A lé 
csodálatos folyékony mo-
sószer, ami ráadásul telje-
sen antiallergén.
Anett természetes szappant, 
a hajmosáshoz pedig szilárd 
sampont használ. A vattako-
rongot remekül helyettesí-
ti a kézzel varrt, mosható 

textil korong. A cink-oxidos 
és a szódabikarbónás krém-
dezodort a fiatal hölgy vál-
togatja, a mosogatáshoz 
pedig – a fürdéshez is kivá-
ló – luffatököt veti be, ami 

utána a kom-
posztban le-
b o m l i k .  A 
tisztítóeszkö-
zei is termé-
szetes alap-
anyagokból 
készülnek. 
– Lassan ál-
lunk át a kör-
nyezettuda-
tos termékek-

re, mivel a párom – a férfiak 
többségéhez hasonlóan – 
kevésbé nyitott az újdon-
ságokra – fejezi be Anett. 
– A neten rendelt, kézzel 
gyártott biztonsági borot-
vát, amit tán még az unoká-
ink is használni fognak, már 
megszokta, ahogy a borot-
vaszappant is.

KÓCZÁN BÁLINT

Jó évet zárt 2018-ban a HayDm Street. 
A zenekar abba az irányba halad, amit 
eltervezett – tudtuk meg Károlyi Sza-
bolcstól. A formáció oszlopos tagja a 
vele készült interjúban a „studio live” 
verzióban készült klipekről és az idei 
év nagy durranásairól is mesélt.
– Milyen évet zárt a HayDm Street?
– Ha röviden kellene válaszolnom, 
akkor azt mondanám, hogy nagyon 
jót… Rengeteg koncert, fellépés, buli 
kísérte az elmúlt évet. Azt gondolom, 
hogy abba az irányba halad a zene-
kar, amit szerettünk volna megvaló-
sítani a kezdetekkor. „A legjobb buli-
zenék a színpadon és a tánctéren!” – 
ez a mottónk. Egyre több helyre hívnak 
vissza minket, és szinte nincs is olyan 

koncert, amelyik ne hozna magával 
egy-egy másikat. 
– Mit emelnél ki 2018-ból?
– Kiemelni is nehéz, de talán egy szep-
temberi esküvőt tudok említeni, amely 
Révfülöpön zajlott. Remek emberek, 
csodás helyszín, igazi partihangu-
lat rock and rollal ötvözve… Azt hi-
szem, méltóképpen elbúcsúztattuk 
itt a nyarat.
– Több videótok jelent meg, milyen 
terveitek vannak e téren? 
– Azt gondolom, hogy nekünk is lé-
pést kell tartanunk a közösségi médi-
ával. Emellett ez egy kihívás is, ugyan-
is a YouTube-csatornán látott-hallott 
dalok mind „studio live” verziók. Ez azt 
jelenti, hogy élőben vesszük fel a szá-
mokat, mintha egy koncerten lennénk. 

Ez számunkra fontos. A dalokat ér-
zésre választjuk ki: egy kicsit magunk 
felé hajlunk, azokat a nótákat rögzít-
jük, amelyeket kedvelünk, visszaadják 
a HDS, illetve a tagok egyéniségét és 
egyediségét. 
– Mik az idei célok?
– Most körvonalazódnak a nyári–őszi 
koncertek, és 2019-ben is szépen telik 
a naptár. VOLT Fesztivál, egyetemi bu-
lik, Hegyeshalmi Bornapok, céges ren-
dezvények, parti jellegű esküvők, szüli-
napi bulik és természetesen fesztiválok 
az ország több városában. Szeretnénk 
idén a Balaton környékét is meghódí-
tani zenénkkel, emellett nyitnánk kül-
föld felé. Sopronban legközelebb áp-
rilis 6-án találkozhat velünk a közön-
ség a Búgócsigában.

Egyre keresettebb a HayDm Street

Miley Cyrus új dala

Népszerű Buggy
Hamarosan kiderül, hogy kié lesz a „Különben düh-
be jövünk” filmből is ismert Buggy! A járgányt még 

decemberben állították ki a budapesti Aréna Pla-
zában, azóta bárki megnézheti és a www.

kulonbenduhbejovunk.hu oldalon li-
citálhat is rá. Az árverés bevételből a 

Heim Pál Gyermekgyógyászati In-
tézetet támogatják a szervezők, a 

nyertesnek pedig személyesen 
 Terence Hill adja át a slussz-

kulcsot február 16-án Guido 
& Maurizio De Angelis kon-

certjén a Papp László Bu-
dapest Sportarénában. 

A legenda ismét Magyarországon: Terence Hill-lel 
február 16-án találkozhatnak a rajongók A járgányt a budapesti Aréna Plazában állították ki 

Miley tavaly karácsonykor a legnagyobb titokban 
ment férjhez Liam Hemsworth-höz

„Szinte nincs olyan 
tisztítószer, ame-
lyet ne lehetne 
környezetbarát 
alapanyagokból 
készült termékkel 
helyettesíteni.”

GYURIS ANETT


