


 csaphornyos (hagyományos) parkettalerakás
 szalagparketta-lerakás
 intarzia és csillagparketta lerakása
 lamella és 2 rétegű parketta lerakása
 parketták javítása
 parketták csiszolása lakkozása, viaszolása
 vakpadlójavítás, új vakpadló kialakítása
 szőnyegpadló lerakása
 betonkiegyenlítés (padloponozás)

Minden, a
mi parke

tta,

és azza
l kapcs

olatos!

Molnár Kálmán parkettázó

9407 Sopron, Halastó utca 11. www.molnarparketta.hu
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Zöld Sopron

ízelítő
Az Ízutazásról jól ismert Hévízi 
Termelők kínálják portékáikat
minden hónap második péntekén
a Liszt-központ előtt.
Hoznak magukkal mézet, lekvárt, 
savanyúságot és kézművesárukat is.

Szeptembertől újra 
termelői piac Sopronban

2013

LISZT-KÖZPONT

SZEPTEMBER 13.,
 PÉNTEK

8–16 ÓRÁIG

Nálunk biztosan megnyalja mind a 10 ujját!

 Sopron, Liszt Ferenc u. 1.
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Madarász Réka

A baba–mama jóga fejlesztő hatással van a cse-
csemők egyensúlyi és idegrendszerére, moz-
gáskoordinációjára. Azok a gyerekek, akik pici 
koruk óta közösségbe járnak, később könnyeb-
ben alkalmazkodnak az óvodához, iskolához. 

A csecsemők motorikus fejlő-
dése a reflexszerű mozgástól a 
tudatos felé halad. Az egyensú-
lyi rendszer stimulációja már 
az anyaméhben elkezdődik, és a 
méhen kívüli életben fokozódik. 

A babás jógagyakorlatok ser-
kentik a kicsik egyensúlyrend-
szerét, és játékosan ösztönzik 
őket arra, hogy elérjék fejlődé-
sük soron következő lépcsőfokát.

– A szülés utáni 6. héttől java-
solt elkezdeni a baba–mama 
jógát – beszélt többéves tapasz-
talatairól Jahn Krisztina kisma-
majóga-, baba–mama jógaok-
tató, KoroKan kismama masz-
szőr. – Az óra első részében 
speciális fogásokkal átmasszí-
rozzuk, átmozgatjuk a babákat, 
majd közös játékos mozgás 
következik az anyával együtt, 

ami segíti az anya–gyermek 
kapcsolat elmélyítését. A fog-
lalkozásokat a baba igényeihez 
igazítjuk, így ha éppen álmos, 
akkor alszik, ha éhes, eszik, ha 
úgy tartja kedve, játszik a gya-
korlatok közben. 

Az érintésen keresztüli kom-
munikáció egy olyan nyelv, 
amelyet a csecsemő azonnal 
megért. A babamasszázs a kicsi-
nek békét, nyugalmat, boldogsá-
got, szeretettséget, biztonságér-
zetet ad. Általa megtanulja az 
érintés jelentőségét, a testkon-
taktust, kialakul a testtudata. 
Babamasszázzsal a hasfájás eny-
híthető, illetve megszüntethető. 
Segíti az emésztő-, ideg-, hor-
mon-, légző-, immun-, keringési, 

koordinációs és egyensúlyrend-
szer egészséges működését. 

A babás jógaórák lényege 
az öröm és fejlődés. A rend-
szeresen ismétlődő foglalko-
zásokon a csecsemők fel-felis-
merik, ami következik, először 
csodálkoznak, legközelebb már 
élvezik, harmadszorra már vár-
ják, negyedszerre már akkor is 
nevetnek, ha csak rájuk néz a 
mama, és elkezdi a mondókát. 
Ez az úgynevezett habituáció 
folyamata. Miközben az anyák 
fejlesztik a gyermekeiket, és 
értékes időt töltenek velük, ők 
maguk is jógáznak. A gyakorla-
tok elősegítik az anya regenerá-
lódását, szülés előtti kondíciójá-
nak visszaszerzését.

Iván István

Sorozatunkban a városunk-
ban és közvetlen közelében 
élő növények és állatok megis-
meréséhez, védelméhez szeret-
nénk hozzájárulni.

Az őz (capreolus capreolus) a 
legkisebb testű, de legnagyobb 
létszámban élő nagyvadfajunk. 
300 ezerre becsült magyaror-
szági állományából közel 19 ezer 
példány él megyénkben. A sop-
roni hegyvidéken mintegy 250–
300 a becsült létszámuk. 

Az őz nappal is aktív (ellentét-
ben az inkább csak sötétedéskor 

mozduló szarvassal és vaddisz-
nóval), ezért jellemzően vele 
találkozhatunk kirándulásaink 
alatt. A vadásznyelv a hímjét bak-
nak, nőstényét sutának, a szapo-
rulatot bakgidának, illetve suta-
gidának hívja. Az őzgidák május 
közepétől születnek. Gyakoriak 
az ikergidák, sőt a jó alföldi élő-
helyen a 3-as ikergida sem ritka. 

Sétáink során talált őzgidát 
sem felvenni, sem megsimo-
gatni, sem elvinni nem szabad. 
Az anyja csak elfektette, biztos, 
hogy visszajön érte, ha idegen 
szagot érez rajta, elhagyja a gidát, 
amely elpusztul. 

Madarász Réka

Sopron nemcsak történelmi 
emlékekben, hanem termé-
szeti kincsekben is rendkívül 
gazdag. Sorozatunkban a turis-
ták és a város lakói által is elő-
szeretettel látogatott kirándu-
lóhelyeket mutatjuk be.

A 19. század második felétől 
– főként az 1869-ben alakult 
Soproni Városszépítő Egyesület 
kezdeményezéseinek köszönhe-
tően – sorra épültek a kilátók 
városunk megközelítés szem-
pontjából legkedvezőbb magas-
latain. A legkorábbiak egyikét 
Romwalter Károly (1825–1902) 
és fia ácsolták fából 1876-ban 
a Soproni-hegység város felőli, 
398 méter magasságú hegy-
ormán. A magaslat és a kilátó 
– a város polgárainak javasla-
tára – 1920. óta őrzi nevében 
Romwalter Károly emlékét. 
A zord telek miatt megrongá-
lódott kilátót le kellett bon-
tani. Helyére épült fel Winkler 

Oszkár (1907–1984) Ybl-díjas 
soproni építész tervei alap-
ján gneiszkőzetből a 21 méter 
magas, három zárt emelettel 
rendelkező épület, amelyet 
Heimler Károly (1877–1954) 
avatott fel 1936 nyarán. Meg-
nyitó beszédében vetette fel 
azt a javaslatot, hogy a kilátó-
nak valamilyen formában be 
kellene mutatnia a környék 
természeti értékeit feltáró, sop-
roni kötődésű tudósok emlékét. 
Egészen 1999 nyaráig kellett 
várni, míg megvalósulhatott a 
fogadószinti és az első emeleti 
állandó kiállítás, amely Kitaibel 
Pál, Gombocz Endre és Kárpáti 
Zoltán munkásságát mutatja 
be. 2001-ben nyílt meg a kilátó 
közvetlen közelében a Gombocz 
Endre Természetismereti Ház; 
majd egy évvel később a kilátó 
második emeletén az „Elődeink 
voltak” kiállítás. Itt Roth Gyula, 
Csapody István és Winkler Osz-
kár alkotó életével ismerkedhet 
meg a látogató.

Speciális fejlesztő foglalkozások anyáknak és gyermekeiknek

Az érintés öröme

Ne nyúljunk az őzgidához!

Károly-kilátó

Fából ácsolták 
az épület elődjét

Fejlesztő mozdulatok: Jahn Krisztina szerint a baba–mama jóga azért is hasznos, mert az anyák nemcsak a gyerme-
keiket fejlesztik, hanem a saját regenerálódásukat is elősegítik FOTÓ: BÓTA LUCA

A Sopron és Térsége Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társu-
lás filmkészítőversenyt hirdet középiskolás diákok részére. A 2–3 
perces rövidfilmek olyan aktuális témákról, problémákról, lehe-
tőségekről adjanak képet, amelyek a diákok látásmódját tükrö-
zik a hulladék korszerű kezeléséről. A filmeket bármilyen műfaj-
ban el lehet készíteni, pályázni egyénileg és csoportosan is lehet. 
A pályamunkákat október 31-ig postai úton a Pannon Sopron Kft. 
(Liszt F. u. 1.) címre lehet küldeni, illetve személyesen a Liszt-köz-
pont portájára hétköznapokon 9-től 18 óráig, szombaton 9-től 
13 óráig leadni. Eredményhirdetés: november 20. 
További információ: holzmanneva@pannonsopron.hu

Válogatós vagyok!
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A ZENE VILÁGNAPJA
Gyôri Filharmonikus Zenekar, 

Berkes Kálmán

JANDÓ JENÔ
THE KING’S SINGERS

FARSANGI 
KONCERT

Gyôri Filharmonikus Zenekar, 
Berkes Kálmán

KOBAYASHI 
KEN-ICHIRO 

SOPRONI 
LISZT FERENC
SZIMFONIKUS 

ZENEKAR
és Somodari Péter

LISZT FERENC hangverseny-
bérlet a GYÔRI FILHARMONIKUS 
ZENEKAR és a PRO KULTÚRA 
SOPRON NONPROFIT KFT. 
közös rendezésében!

LISZT 
FERENC
BéRLET



Soproni Erzsébet 
Oktató Kórház és 

Rehabilitációs Intézet 
(Sopron, Győri u. 15.) 

állást hirdet

ERŐSÁRAMÚ 
VILLANYSZERELŐ

munkakör betöltésére.

Alkalmazási feltételek:

További információ kérhető a 99/514-200/1638-as 
telefonszámon Káldi Sándor műszaki csoportvezetőnél.







Váltson bérletet, hogy
biztos helye legyen nálunk!

FELNŐTTBÉRLET:

Carlo Goldoni: Két úr szolgája (komédia)

Molnár Ferenc: Üvegcipő (vígjáték)

Gioacchino Rossini: Bruschino úr (vígopera)

Demcsák Ottó: Csillagok szárnyán (táncfantázia)

Szabó Magda: Kígyómarás (színmű)

Andrew Lloyd Webber – Tim Rice: Evita (rockopera)

WWW.SOPRONISZINHAZ.HU

A nagy klasszikusok évada a Soproni Petőfi  Színházban 2013/2014-ben! 


