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Gőzerővel dolgoznak a szakemberek az intézmény átépítésén

RÖVIDEN

Megújul a Petőfi-iskola

MUNKA KÖZBEN
A Petőfi-iskola bejárásán részt vett a soproni városvezetés, az iskola
igazgatója és a kivitelező cég több munkatársa is FOTÓK: NÉMETH PÉTER
Huszár Judit

Körülbelül a feladatok egynegyedével végeztek a Petőfi Sándor Általános Iskola felújításánál. 2013 októberében kezdték a munkát, és a tervek szerint idén nyárra elkészül
a mintegy 300 millió forintos beruházás.
Megújul a Halász utcai frontja
a Petőfi Sándor Általános Iskola
épületének, illetve a Botond utcai
oldal egy része is. A munkák
során az épület minden szintjét
(pincétől a padlásig) felújítják,
új vizesblokkokat alakítanak ki,
valamint egy liftet is felépítenek
az egykori cselédlépcső helyén.

– A mai nap sorsfordító esemény az iskola életében – mondta
a pénteki helyszíni bejáráson dr.
Fodor Tamás polgármester, aki
szerint nagyon lényeges, hogy
a gyerekek megfelelő körülmények között tanulhassanak.
– A következő években a közoktatás, köznevelés különösen

Nemcsak az iskola belseje, de a főépület homlokzata is megújul
a következő hónapokban

fontos szerepet kap – tette hozzá
Firtl Mátyás, Sopron országgyűlési képviselője, aki maga is
a Petőfi-iskolába járt.
Az oktatási intézmény felújítása októberben kezdődött,
és a tervek szerint jövő nyárra
végeznek a munkákkal – hangsúlyozta Sipos Ferenc igazgató.
A fejlesztés miatt 4 osztály tanulóinak át kellett költözni a középiskolai kollégiumba, illetve olyan
helyiségekben is oktatnak most,
amelyeket korábban nem ilyen
célokra használtak. Összesen
több mint 330 millió forintba
kerül a fejlesztés, ebből 223 millió pályázati támogatás, 108

millió forintot pedig az önkormányzat biztosít.
– Nagyon oda kell figyelni
munka közben, mert a gyerekek kíváncsiak – számolt be a
tapasztalatairól Kelemen Imre
műszaki ellenőr. – Úgy zártuk
le az iskolának ezt a részét, hogy
ne tudjanak a munkaterületre
jönni, és az udvar egy részét is
elkerítettük. Most a benti munkákat végezzük, így az időjárás
nem hátráltat minket. A pincében, a konyha szintjén az aljzatbetonozás már elkészült, most
szigeteljük a falakat, illetve felújítjuk az elektromos és csatornahálózatot. A legnagyobb

feladat a padlástér beépítése
lesz, ennek tavasszal állunk neki.
A padlásteret eddig csak
raktározásra használták, most
művészeti oktatásra alkalmas
szobákat alakítanak itt ki. Megújul továbbá az ebédlő és a tükörterem is, illetve a felújítással együtt akadálymentesítik az
intézményt – tette hozzá Sipos
Ferenc. Az igazgató reméli, hogy
az iskola felújítása az első ütem
után is folytatódik, nagy szükség lenne ugyanis egy modern
tornaterem és egy közösségi
hely, aula felépítésére, valamint
az épület fennmaradó részének
a felújítására.

Étterem nap
Esővédett kerthelyiségben
adnak helyet az V. Soproni
Étterem Napnak a szervezők. A Kossuth Lajos utca
49-es szám alatt február
16-án, vasárnap 14–16 óráig tart a program. Mint
ahogy a közösségépítő
finn kezdeményezésről
novemberben beszámoltunk, most is házi készítésű, minél egészségesebb
finomságokkal várják az
érdeklődőket, a legkisebbeknek pedig bababarát
süteményeket készítenek.
Az ötletgazdák bátorítanak
minden lelkes jelentkezőt,
hogy nyisson éttermet egy
napra. További információt
megtalál a restaurant day
internetes oldalán: www.
restaurantday.org.

Életet
mentett
az érzékelő
Egy harmadik emeleti
soproni lakásban jelzett
be a múlt héten a szénmonoxid-érzékelő. Mire
kiérkeztek a tűzoltók, már
megkezdték a szellőztetést az ott lakók, így senki nem sérült meg – közölte a katasztrófavédelem.
A szakemberek javasolják
a szénmonoxid-érzékelők
beszerelését még akkor is,
ha a lakásban zárt égésterű tüzelő-fűtő berendezést működtetnek.

Kalandozás a világűrben

glalkozások
kézműves foorváth Adriennel
Méhesné H

Együtt
alkotni öröm!

2014

Készüljünk együtt a
Tündérfesztiválra!
Ülőpárna mandalamintával,
virágfüzér, manósapi, korona,
tündérkendő nemezelése
FEBRUÁR 22.
MÁRCIUS 29.
MÁJUS 3.
MÁJUS 24.

SZOMBAT 14.00–18.00
LISZT-KÖZPONT

Jelentkezési határidő:
a foglalkozások előtt 5 nappal.

INFORMÁCIÓ: 517 514
MV@PROKULTURA.HU

IRÁNY A HOLD!
A legkisebbek is érdeklődve nézték, sőt irányították is a Pulikat FOTÓ: TORMA SÁNDOR
Irányíthatták a legújabb Pulikat, az Utazó planetáriumban
kitekinthettek az univerzumba,
építhettek Lego mindstorms
és újrahasznosított robotokat
is a hétvégi robotnap résztvevői. Összesen körülbelül 1000
fiatal és szülei látogattak el
a Liszt-központba.
A program egyik legnagyobb
attrakciója a PuliSpace Team
bemutatkozása volt. Ők azok
a magyar kutatók, akik neveztek a Google pályázatára, és az
a céljuk, hogy 2015-ig eljuttassák
a Holdra a robotjukat.

– Két „világjáró” Pulink van,
I2.0 és I2.5 sorozatszámra „hallgatnak” – mesélte dr. Pacher
Tibor, a csapat vezetője. Az I2.0
az idősebb, megjárta a marokkói
sivatagot és a Mauna Kea vulkán lejtőit is Hawaii nagy szigetén, két hónappal fiatalabb testvére, az I2.5 pedig Madridban és
Hawaii-n járt a magyar városokon kívül. A Pulikat nemcsak
megnézhették, hanem irányíthatták is a gyerekek Sopronban.
– Nagyon tehetségesek voltak a
fiatalok, még a lépcsőn is felmentek a Pulival, pedig nem egyszerű

dolog az irányítása. A Puli szemei (kamerái) egészen más perspektívából látják a világot – tette
hozzá dr. Pacher Tibor. – Nagyon
fontos számunkra az ismeretterjesztés. Tapasztalataink pozitívak, a világűr mindig izgalmas
téma, akit sikerül „becsábítani”
hozzánk, sok új élményt és ismeretet visz magával. Szeretnénk a
jövő év elején megépíteni a Puli
új, I3-as változatát, ami már űrképes lesz. Majd következik az I4-es
Puli, amelyik a tervek szerint
2015 utolsó negyedévében Floridából indulva repül a Holdra.

Részvételi díj anyagköltség nélkül
alkalmanként: 3000 Ft

Egészségügyi fórum

A foglalkozások minimum
10 fő jelentkezése esetén indulnak.

A Soproni Gyógyközpont ellátási területének
orvosait, védőnőit, valamint a településvezetőket hívta fórumra dr. Molnár Ágnes. A Soproni Gyógyközpont főigazgatója az egészségügyi ellátórendszer átalakításának eredményeiről, a kórház fejlesztéseiről beszélt. Fontos az
új diagnosztikai tömb megépítése, a sürgősségi

ellátás feltételeinek javítása, a központi műtőblokk fejlesztése, az egészségturisztikai lehetőségek kiaknázása. A lövői fórumon Firtl Mátyás
országgyűlési képviselő elmondta: országosan
330 milliárd forintot fordítanak az egészségügyi ellátórendszer megújítására, ebből helyben hétmilliárdot használhatnak fel.
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mini EXTRA

ERŊSÍTŊ
HALLÁST SEGÍTė KOMMUNIKÁCIÓS ESZKÖZ

„Mióta mini EXTRA
EXTR ERėSÍTėT hordok,
jobban hallom a tévémĦsorokat és
összejövetelekkor a beszélgetéseket is.”
nagyobb összejö

Problémát jelent a csendes hangok észlelése?
7~OKDONDV]tQKi]LHOĘadás?
Az elĘDGyDWUpQLQJHQW~OKDONDQEHV]pO"

3UyEiOMDNLD]~M
extra erĘsítĘt!
 -yKDOOiVWEL]WRVtWDNiU
10 méternyi távolságig
 'LV]NUpWIOEHKHO\H]KHWĘ
 .|QQ\Ħ hangerĘszabályozás
 (J\V]HUĦ kezelhetĘség
 7|OWKHWĘ
 .pQ\HOPHV

7 490

Ft

Igény esetén térítésmentesen
megvizsgáljuk hallását is!
Jelentkezzen be nálunk,
ingyenesen hívható vonalunkon,
06-80/182-182 minden hétköznap
8:00-16:30 óráig!

INGYEN HÍVHATÓ
INFORMÁCIÓS VONAL

0 6 - 8 0 / 18 2-18 2

ajánlat 2014.
2013. december
1–31-ig
tart,vagy
vagy aa készlet
készlet erejéig.
AzAzajánlat
február 28-ig
tart,
erejéig.

Február 15., szombat 19.30
Liszt-központ

ALKU

Szarka Gyula
(Ghymes együttes)
koncertje

LISZT
FERENC
BéRLET

FaRSaNGi KoNCeRT
A GYôRi FiLHaRMoNiKuS ZeNeKaR BeMuTaTJa:

MeGLePeTéSKoNCeRT SoK ViDáMSáGGaL, VaRáZSLaTTaL, HuMoRRaL

2014. február 20., csütörtök, 19 óra
Sopron, Liszt Ferenc Konferencia- és Kulturális Központ
Zenél: +2% %!#"(&"%.Vezényel: Berkes Kálmán
Közremûködik: Hajnóczy Soma – bûvészvilágbajnok

PRO KULTÚRA
SOPRON
NONPROFIT KFT.

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

www.gyfz.hu | www.prokultura.hu

TURNÉ2014

WWW.ZORAN.HU

Sipeki Zoltán
Gátos Iván
Csányi István
Óvári Éva
Kabelács Rita
Péter Barbara

LISZT FERENC

Konferencia és Kulturális Központ

FEBRUÁR 19., SZERDA 19.00

ÚJ NISSAN QASHQAI
UTÁNOZHATATLAN VÁROSI ÉLMÉNYEK.
MAGASABB FOKOZATRA KAPCSOLVA.
3 INGYENES KARBANTARTÁSSAL MÁR 5 490 000 FT-TÓL*
INICIAL AUTÓHÁZ Sopron, Balﬁ u. 160/B. Tel.: 99/508-140, 06-20/294-74-96
www.inicial.hu/nissan
*A feltüntetett ár kezdőár, Nissan Qashqai DIG-T (115 LE) Visia felszereltségi szintre vonatkozik. A kezdőár nem tartalmazza a feltüntetett extrákat/felszereltségeket. Az ajánlat a 2014. február 1.
és március 31. között megkötött vevőszerződésekre érvényes. A képek illusztrációk. Jelen hirdetésben közölt adatok és tények kizárólag tájékoztató jellegűek, nem minősülnek szerződéskötési
ajánlatnak. Kombinált üzemanyag-fogyasztás: 3,8–5,6 l/100 km, kombinált CO-2 -kibocsátás: 99–129 g/km.

Tallózó

2014. február 12.
www.sopronitema.hu

Keresztrejtvény

A Soproni Témában keresztrejtvény is várja a játszani vágyókat. A megfejtéseket február 17-ig várjuk a Soproni Téma, 9401 Sopron, Pf. 241. vagy a szerkesztoseg@sopronitema.hu e-mail címre. A helyes megfejtők között
könyvet sorsolunk ki, amely átvehető a Pro Kultúra Jegyirodájában (Sopron, Liszt Ferenc u. 1.).
Február 5-i rejtvényünkben Daniel Defoe gondolata: „Lehet, hogy az ember akkor találkozik barátokkal, mikor
nem is várja”, szerencsés megfejtőnk: Szántó Péterné (Sopron, Roth Gyula utca 4.).

Először érdemes tájékozódni és megvizsgálni a gyerek képességeit

Iskolaválasztási tanácsok
Madarász Réka

A szülők gyakran nehéz helyzetbe kerülnek,
amikor arról kell dönteniük, hogy a gyermekük milyen típusú iskolában tanuljon tovább.
A gyerek igényeinek tiszteletben tartása mellett
számos szempontot kell figyelembe venniük.
– A legfontosabb, hogy az iskolaválasztás előtt a szülők tájékozódjanak, és a kapott információkat vessék össze a gyermekük
tulajdonságaival, képességeivel
– kezdi Vas Csaba klinikai szakpszichológus. – 14 éves korban
kétféle irány közül lehet választani: ha a gyerek szakmát szeretne tanulni, kézenfekvő
szakmunkás- vagy technikusképzésre beíratni, ha a felsőoktatás a távolabbi cél, gimnáziumban készítik fel jobban az
emelt szintű érettségire. Ha
a szakmaválasztással kapcsolatban merülnek fel kétségeink, érdemes megnézni, hogy
a csemeténk szabadidejében
mit csinál szívesen. A spontán

tevékenység – biciklibütykölés, fodrászkodás – jól leírja az
érdeklődési körét.
Az iskolapszichológiával is
foglalkozó szakember azt javasolja, vizsgáljuk meg a realitásokat, hogy az adott szakmában
mennyire esélyes az elhelyezkedés. Érdeklődjünk, milyen időbeosztásra, társas körülményekre,
nehézségekre stb. számíthat
később a fiatal. A kapott információkat vessük össze azokkal
az ismeretekkel, amiket a gyermekünkről tudunk, illetve informálódjunk a tanáraitól és mindazoktól, akik sok időt töltenek
vele, hogy ők milyennek látják.
– A gyermek habitusát is
vegyük figyelembe, nézzük meg

például, hogy egyedül vagy társas közegben érzi-e jól magát –
folytatja Vas Csaba. – Ha a felsőoktatás a cél, érdemes a gyerek adottságait pszichológussal

felméretni. Egy képzés elvégzéséhez szükséges IQ-szint alatt, ha
valaki beiratkozik, szenvedni fog,
és sok pénz, idő, energia ráfordítása után kudarcot fog vallani.

KÖZÉPISKOLAI JELENTKEZÉSEK
Minden diák annyi középiskolába jelentkezhet, amennyibe akar,
viszont egy jelentkezési lapra csak egy középiskolát lehet beírni.
A jelentkezési lapok leadási határideje: február 14., kivéve az Eötvös,
ahol február 15. A felvételi eredményekről a középiskolák április 25-ig
értesítik a szülőt (gondviselőt), illetve az általános iskolát. A beiratkozások egységesen június 25–27. között lesznek. A soproni középiskolák egy része az általános iskolai eredmények alapján rangsorolja a jelentkezőket, több intézmény viszont felvételit is hirdetett.
A Handler Nándor Szakképző Iskola képző- és iparművészeti szakközépiskolai osztályába jelentkezőknek képességvizsgálaton kell
részt venni február 22-én.
A Vas- és Villamosipari Szakképző Iskola és Gimnáziumban a szakmai képzés megkezdéséhez egészségügyi alkalmasság szükséges.
A Berzsenyi Dániel Evangélikus Gimnáziumban (Líceum) központi írásbeli vizsga volt januárban, február 18. és március 7. között szóbeli vizsgák lesznek.
Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskolába e-felvételivel lehet jelentkezni az iskola honlapján.
A Szent Orsolya Római Katolikus Általános Iskola, Gimnázium
és Kollégiumban a felvételi elbeszélgetés február 21-én és február 28-án lesz.

Gyapjúszövők kiállítása a könyvtárban
A Széchenyi István Városi Könyvtár (Sopron, Pócsi u. 25.) emeleti előterében február
14-én, pénteken 16.30-kor lesz a Pedagógusok Soproni Művelődési Házáért Alapítvány
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Gyapjúszövők Alkotó Körei „Hagyományápolás a szövőszék mellett” című kiállításának megnyitója. A tárlatot megnyitja: Firtl Mátyás országgyűlési képviselő.

Közreműködik: Faragó Dóra Lili (Aranykapu
Óvoda) és a Hermann Alice Óvoda Csiga csoportja. A kiállítás megtekinthető a könyvtár
nyitvatartási idejében március 14-ig.

programajánló

Pro Kultúra
Sopron

Február 12–26.
www.prokultura.hu | www.facebook.com/prokultura
FEBRUÁR 15., SZOMBAT 19.30

LISZT-KÖZPONT

ALKU

FEBRUÁR 20., CSÜTÖRTÖK 19.00

LISZT-KÖZPONT

FARSANGI
KONCERT

Szarka Gyula
(Ghymes együttes)
koncertje
FEBRUÁR 16., VASÁRNAP 19.00

LISZT-KÖZPONT

DÉLIBÁBOS
HORTOBÁGYON

LISZT FERENC
HANGVERSENYBÉRLET
A Győri Filharmonikus Zenekar koncertje
Vezényel: Berkes Kálmán
FEBRUÁR 22., SZOMBAT 14.00–18.00 LISZT-KÖZPONT

OPERETTGÁLA

ARIADNÉ
MŰHELY 4/1

Közreműködnek:
Zsadon Andrea,
Szolnoki Tibor,
Domoszlai Sándor
és a Soproni Petőﬁ
Színház művészei

ülőpárna nemezelése
mandalamintával
FEBRUÁR 22., SZOMBAT 18.00
BALFI JÓZSEF ATTILA MŰVELŐDÉSI HÁZ

FEBRUÁR 19., SZERDA 19.00

ZORÁN
KONCERT

LISZT-KÖZPONT

BÁRHANGULATBAN…
Korhű zenés–táncos
est a 60-as, 70-es
évek stílusában

Az őszi–téli turné
zárókoncertje

JEGYIRODA

DÁTUM
február 12. szerda
február 12. szerda
február 13. csütörtök
február 14. péntek
február 14. péntek
február 14. péntek
február 14. péntek
február 15. szombat
február 15. szombat
február 16. vasárnap
február 17. hétfő

15.00
17.00
15.00
19.00
11.00
15.00
17.00
19.00
19.30
19.00
19.00

ELŐADÁS
Csillagbölcső (Liszt-központ)
Csillagbölcső (Liszt-központ)
Csillagbölcső (Liszt-központ)
Bruschino úr / Csillagok szárnyán
Csillagbölcső (Liszt-központ)
Csillagbölcső (Liszt-központ)
Csillagbölcső (Liszt-központ)
Bruschino úr / Csillagok szárnyán
Alku
Operettgála (Liszt-központ)
Csillagbölcső (Liszt-központ)

BÉRLET
Hunyadi
Sík S.
Katona
Széchenyi
Bérletszünet
Kézdy
Gaudiopolis
Lackner
Pódium / Latinovits
Bérletszünet
Líceum
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