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Védőszentünk ünnepe

Szent Mihály napja alkalmából idén is misét és búcsút tartottak a Szent Mihály-templomban és kertjében.
Jövőre a sokéves hagyomány megszakad, elkezdődik ugyanis a templom nagyszabású felújítása.
FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS
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Könyvtári
főszezon

KultTereK
Impozáns
győzelem
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„Edzőmérkőzést” játszott a Cegléd ellen a Sopron Basket, 43 ponttal múlták felül a Cegléd
csapatát. A Sopron Basket szezonnyitója előtt a
Darazsak tartottak látványos bemutatót.

Színházi nyílt nap és térélmények

3

Bombasláger

Minden bokornak
és fának története van

Ebben az évben Balogh Judit lett az első a családi házak kategóriában a Virágos Sopronért környezetszépítő versenyen. A nyertes az
elmúlt öt évben mindig nevezett a már hagyományos megmérettetésre, de eddig „csak” második és harmadik helyezést ért el.

7

Az ősszel elkezdődött
a „főszezon” a városi
könyvtárban is, szeptember óta már az évközi nyitva tartással várják
az olvasókat. Az intézményben a közeljövőben elkezdődik az ablakok cseréje, ugyanakkor a könyvállomány
gyarapítása mellett bővítik a digitális adatbázisok hozzáférési körét.
A könyvtárigazgató válaszolt olvasónk fiókkönyvtárakkal kapcsolatos kérdésére is.
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Két bombanő slágerétől hangos a világ
zenei piaca: Becky G
és Natti Natasha
legújabb
dalát ugyanis
csaknem
egymilliárdan
nézték már
meg a legnagyobb
videomegosztón.

12

2

Panoráma
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Minden bokornak
és fának története van

Internethasználat:
helyes irányítás

PLUZSIK TAMÁS

CZIRÁKI VIKTÓRIA

Az öt kategóriában
meghirdetett, immáron hagyományos
Virágos Sopronért
környezetszépítő verseny családi házas
kategóriájának győztese ebben az évben
Balogh Judit lett.

Ha a gyerekek nethasználata a kérdés,
sem a teljes tiltás, sem
a kontrollálatlan „szabadon engedés” nem
jó hozzáállás – véli a
szakember. Ebben a
témában is irányítani
kell, mint a gyereknevelés más területein.

– Nem lenne igazságos, ha ezt
a sikert, melyre egyébként
nagyon büszke vagyok, teljes
egészében magamnak tudnám
be, hisz ebben bőven benne van
még a nagymamámnak a szellemisége, sőt az effektív munkája
is, nem beszélve az édesanyámról és a családomról, akik segítenek abban, hogy ez a kert úgy
nézzen ki, ahogy ezen a fotón is,
melyet egy verőfényes júliusi
reggelen készítettem – mutatta
egy valóban impozáns képen
Balogh Judit. Ezzel is nyomatékosította, hogy ilyenkor ősszel
már nem a legszebb arcát láthatjuk a tómalmi lakóparkban
lévő családi házuk kertjének.
Magát a kertet, amire később
a toszkán hangulatot idéző családi ház is épült, közel három
évtizeddel ezelőtt vette meg Balogh Judit nagymamája, illetve
az édesanyja, és ők kezdték el
azt csinosítani, gyümölcsfákkal,

Megoszlik a szülők véleménye arról, hogy a gyerekeket
el kell-e látni okostelefonnal
és más – internetalapú – eszközökkel. – Egy részük elvi alapon nem vesz meg semmilyen
„okoskészüléket” a gyereknek,
arra hivatkozva, hogy a valós
kapcsolatok rovására megy a
„nyomkodás”, a játékok ráadásul agressziót szülnek. Másik

Balogh Judit nem fog a babérjain ülni, és további tervei vannak a kertjével
kapcsolatban FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS
örökzöldekkel, bokrokkal és
dísznövényekkel beültetni.
– Itt szinte minden fának, bokornak története van, és ahogy
cseperedtek a gyerekek, úgy
lett egyre gazdagabb a kert növényvilága is – vezetett körbe a
család kis birodalmán a kereskedelemben dolgozó fiatalas�szony. – Az első változást a ház
építése jelentette, amikor is nagyon meg kellett fontolni minden fa további sorsát, például
a cseresznyefához terveztük a

házat, a sarokban az a diófa még
a nagyira emlékeztet, ezek a tuják, a fenyők pedig már a tudatos kertalakítás részei. Nincs
kedvenc növényem, mindegyiket másért szeretem. A futó
muskátli egy igazi virágözön,
feldobja a ház elejét, a fukszia
olyan, mint egy kecses kis fátyol, a rózsáim pedig a klasszikus szépséget sugallják.
Balog Judit az elmúlt öt évben minden alkalommal nevezett a Virágos Sopronért

RENDŐRSÉGI SOROZAT

környezetszépítő versenyre,
és mindig ott is volt a díjazottak között, az első helyet azonban az idén sikerült először
megszereznie.
– Nem fogok a babérjaimon
ülni, vannak további terveim,
úgy gondolom, hogy jövőre is
nevezni fogok. Bár a gyerekeim
amikor megtudták, hogy első
lettem, egyszerre kiáltottak föl:
„Hurrá, akkor jövőre megyünk
együtt biciklizni, anyunak nem
a kert lesz az első!”.

részük pedig ellátja ugyan a gyereket ilyen eszközökkel, de hogy
a gyerek mikor, mennyit és mire
használja ezeket, arról anyukának–apukának fogalma sincs –
mondta el a Soproni Témának
Babelláné Lukács Katalin, a Soproni Rendőrkapitányság őrnagya, kiemelt bűnmegelőzési főelőadó. – Fontos megjegyezni,
hogy egyik megoldás sem szerencsés. Mint tudjuk, a teljes tiltás semmilyen más gyereknevelési kérdésben sem szokott célravezető lenni. Sajnos sok más
szülő pedig azon az állásponton van, hogy amíg a gyerek a
telefonjába temetkezik, addig
is csend van, és ez jó. Azonban
ha a gyerek kontroll nélkül használja ezeket a készülékeket, számára káros tartalmakhoz is hozzájuthat. Véleményem szerint a
megfelelő hozzáállás: irányítani
kell a gyerekeket, és ellátni őket
a megfelelő ismeretekkel.

M85: közbeszerzés
a hiányzó szakaszra
Az M85-ös gyorsforgalmi út
Sopron–Tómalom (Fertőrákos)
és az országhatár közötti szakaszának tervezésére és kivitelezésére írt ki nyílt közbeszerzést a Nemzeti Infrastruktúra

Fejlesztő (NIF) Zrt. Az út hossza
négy kilométer, s ennek egyik
része a 780 méteres alagút, két
közúti híd és egy külön szintű
csomópont is. Az ajánlatok
beadási határideje november 7.

Munkalehetőség
Neked szánjuk

SZERETED A TURIZMUST?

Jelentkezz

JÓL ISMERED SOPRONT
ÉS KÖRNYÉKÉT?

Turizmus

BESZÉLSZ ANGOLUL
ÉS NÉMETÜL?

Tourinform

ÉRDEKEL EGY
MUNKALEHETŐSÉG?
Akkor jelentkezz
a Sopron Régió Turisztikai Központ
Nonprofit Kft. irodájába!
Munkavégzés helye:
Sopron, Várkerület Információs Pont.
Munkavégzés ideje:
napi 8 / heti 30 órában
várunk téged azonnali kezdéssel.
Az önéletrajzot és a motivációs levelet a
tdm@sopron.hu e-mail címre várjuk!

„Tegnap hősök kellettek, ma mártírok…
Így parancsolja ezt hazám szolgálata.”
Dessewffy Arisztid

MEGHÍVÓ
SOPRON RÉGIÓ
TURISZTIKAI
KÖZPONT
NONPROFIT KFT.
9400 Sopron
Szent György u. 2.
+36 99 951 975
www.turizmus.sopron.hu

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata
tisztelettel meghívja Önt és családját

AZ ARADI VÉRTANÚK EMLÉKÉRE
rendezett

MEGEMLÉKEZŐ ÜNNEPSÉGRE
2018. október 5-én, péntek 17.00 órára
az evangélikus temető előtti emlékparkba
A rendezvényen közreműködnek a Szent Orsolya Római Katolikus
Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium diákjai

Emlékezzünk együtt a szabadságharc mártírjaira!

2018. október 3.

Felújították
a homlokzatot
Befejeződött a Széchenyi téri
domonkos rendház homlokzatának felújítása, az épületet rövid szertartás keretében
áldottak meg.
A rendházat 1995-ben kapták vissza a domonkosok, s azóta folyamatosan újítják fel.
(Azt megelőzően kisegítő iskola működött itt.) Szabó Sándor
Bertalan, a rendház főnöke elmondta, négymillió forintba
kerültek a munkálatok, amelynek során kicserélték a nyílászárókat is. Kétmillió forintot az
önkormányzat biztosított. Mint

megtudtuk, készülnek a tervek
a további felújításokra is.
A szertartáson részt vett dr.
Simon István alpolgármester,
aki elmondta, új szemlélet hódít az országban és Sopronban
is, mégpedig az összefogásé,
amelynek révén a kisebb és nagyobb célok is megvalósíthatók.
Az ilyen összefogás szép példája
a rendház homlokzati felújítása is, hiszen az önkormányzat,
az egyház és a hívek járultak
hozzá, hogy megújulhasson a
rend épületének Széchenyi téri
homlokzata.

A domonkos rendház felújítása az egyház, a hívők
és az önkormányzat összefogásával valósult meg
FOTÓ: NÉMETH PÉTER

Designhét
Idén október 5–19. között tartják meg a designhét programjait Sopronban. Az idei rendezvénysorozat központi témája a
Sopront eddig is meghatározó
fa mint a modern építészet
alapanyaga, valamint az arra
épülő iparág lesz. Most is felszínre kerülnek a város évszázadok óta lappangó kincsei: a
szervezők olyan sikátorokhoz,
épületekhez is kulcsot szereztek, ahol eddig csak kevesen járhattak, emellett botanikus kerti
séta és a modern építészeti túra
is izgalmas programot kínál a
résztvevők számára.

Városi hírek

www.sopronitema.hu

A designhét ideje alatt tárlat
nyílik majd a Búgócsigában, de
lesz előadás a 3D-s nyomtatásról, tartanak könyvbemutatót,
illetve Fejér Zoltán műveiből is
nyílik majd kiállítás. Az első soproni csokifesztivál pedig édes
élményekkel várja a Liszt-központba látogatókat.
Az építészfórum keretén belül a Várkerületről, a Múzeumnegyedről, a Fertő tóról tart
előadást Tima Zoltán Ybl-díjas,
Prima Primissima-díjas építész.
A programok teljes listája a
www.designhetsopron.hu internetes oldalon érhető el.

Az intézménynek 3331 beiratkozott olvasója van

Könyvtári főszezon
MUNKATÁRSUNKTÓL

Az ősszel elkezdődött
a „főszezon” a soproni
városi könyvtárban is,
szeptember óta már
az évközi (hosszabbított) nyitva tartással várják az olvasókat. Az intézményben
a közeljövőben elkezdődik a korszerűtlen ablakok cseréje,
ugyanakkor a könyvállomány gyarapítása
mellett bővítik a digitális adatbázisok hozzáférési körét is.
„Azok a könyvek, melyek a
könyvtárak polcain szunnyadnak, még nem készek, vázlatosak, magukban semmi értelmük. Ahhoz, hogy értelmet
kapjanak, te kellesz, olvasó.”
– nem véletlenül választotta
Kosztolányi Dezső mondatait
mottójának a Széchenyi István Városi Könyvtár. A céljuk
továbbra is az olvasás, a könyvek népszerűsítése, de a dokumentumállomány beszerzése,
gondozása mellett például
számtalan irodalomhoz kapcsolódó programot is tartanak.
Jelenleg több mint 200 ezer
dokumentumból áll a könyvtár állománya, tavaly 4485
kötetet vásároltak. 3331 beiratkozott olvasójuk van, közülük
1419-en 16 év alattiak. – Nagyon

Horváth Csaba igazgató: „Továbbra is olyan könyvtár szeretnénk maradni, ahol
nem hagyják magára az olvasót” FOTÓ: NÉMETH PÉTER
fontosnak tartjuk, hogy egyre
több gyerek, különösen sok
óvodás jár hozzánk, ők egyrészt
hozzák magukkal a szülőket,
nagyszülőket, illetve a későbbiekben belőlük lesznek a felnőtt
olvasóink – mondta Horváth
Csaba, a könyvtár igazgatója. –
Az utóbbi években jelentősen
változtak a használói szokások,
ugyan kis mértékben csökkent
az olvasóink száma, viszont
ők több időt töltenek nálunk,
egyrészt a rendezvényeken,
illetve sokan tanulnak, adatbázisokat használnak az olvasóteremben. Lényeges elmondani, hogy nálunk nemcsak
könyveket lehet kölcsönözni,
hanem a médiatárból például
hangoskönyveket, VHS kazettákat, cd-ket, dvd-ket és fekete
lemezeket is.

Az időskori halláscsökkenés
a hallásvesztések leggyakoribb fajtája, mely szorosan
összekapcsolódik a természetes öregedési folyamattal. A
halláscsökkenés a szőrsejtek
fokozatos elhalásával magyarázható. – A folyamat sokaknál az ötvenes éveik elején
kezdődik, de ez egyénenként
változó lehet – mondta el a
Soproni Témának dr. Koloszár
Miklós, a Soproni Gyógyközpont fül–orr–gégészeti osztályának osztályvezető főorvosa.
– Ahogy nő az átlagéletkor, a
népesség egyre nagyobb százaléka érintett a hallásromlásban, ami két problémával jár. Egyfelől a tiszta hangok érzékelése romlik – tehát

hangosabban kell produkálni
a hangot. A másik probléma,
hogy a beszédértés is romlik.
Emiatt gyakran fogalmaznak
úgy a betegek, hogy hallják,
amit mondanak nekik, csak
nem értik. Míg a halláscsökkenés más típusait sok esetben
műtéti vagy gyógyszeres úton
lehet kezelni, addig az időskori
halláscsökkenést a tudomány
jelenlegi állása szerint nem
lehet megállítani. – A folyamatot lassítani lehet a szív- és
érrendszeri megbetegedések
megelőzésével. A rendszeres
vérnyomás-ellenőrzés, a bőséges folyadékfogyasztás, a vércukor és a koleszterin megfelelő szinten tartása a hallásunk
megóvására is jó hatással van.

A halláscsökkenés korrigálása háttérbe szorul a többi
érzékszervi funkció javítása mellett. Feltűnő például a
szemüveg és a hallókészülék
megítélése közötti különbség. Míg a szemüveget divatos kiegészítőként használják,
utóbbitól legtöbben eleinte
idegenkednek.
– Pedig ez a fajta halláscsökkenés a hallókészülék használatával kezelhető

cseréje. Problémát okoz, hogy a
közelmúltban több munkatársunk is nyugdíjba ment, az ő helyükre folyamatosan keressük a
megfelelő utódot. Továbbra is
olyan könyvtár szeretnénk maradni, ahol nem hagyják magára
az olvasót.

Az igazgató válaszol
Olvasónk a szerkesztőségnek
küldött levelében a következőt
írta: „A Jerevánon élek, sok idős
emberrel együtt… Nagyon jó
lenne megérni egy gyönyörű,
modern városunkhoz méltó
könyvtár megnyitását. Milyen
jó lenne legalább egy jereváni
fiókkönyvtár!”. Horváth Csaba
könyvtárigazgató azt válaszolta,
hogy a könyvtár célja, hogy létrejöjjenek a fiókkönyvtárak, így
javulhatna például a Jereván
vagy az új városrészek kulturális
szolgáltatással való ellátottsága.
A Jereván-lakótelepen egyelőre
nem találtak alkalmas helyet a
fiókkönyvtárnak, de ha biztosított lenne a megfelelő befogadóhely, nem lenne akadálya a
létrehozásnak. Addig is várják
szeretettel az olvasókat a Pócsi
utcában, amelyet a Jerevánról a
7-es busszal lehet megközelíteni.

Téli rezsicsökkentés

Jól kezelhető a hallásromlás
A halláscsökkenés nagyon sok embert
érint szerte a világon, elsősorban az idős
korosztályt. A probléma lassan, évtizedek alatt szinte észrevétlenül alakul ki.

A jövő évtől bővül a könyvtárban elérhető online adatbázisok köre is. A MERSZ (Magyar
Elektronikus Referenciamű
Szolgáltatás) online okoskönyvtár könyveit és szótárait
például már most el lehet érni
a könyvtárban, a közeljövőben
pedig száz olvasó kap olyan kódot, amellyel otthon is korlátlan hozzáférést biztosítanak a
MERSZ szolgáltatásaihoz. – A
könyvtár 17 éve költözött ideiglenes otthonába, a Pócsi utcába
– folytatta Horváth Csaba. – Az
épület az elmúlt években jelentősen elhasználódott, éppen
ezért a közeljövőben szükséges
a tetőcsere, a vizesblokkok felújítása. A tervek szerint idén ős�szel új ablakokat kap az olvasóterem, a gyermekkönyvtárban
pedig folytatódik a polcrendszer

KREATÍV KÖNYVTÁROSOK
Az országos könyvtári napok csütörtöki témája a „könyvtári kreatívok”, amit a városi könyvtár
alkalmazottai szó szerint értelmeztek, így saját műveiket tárják a közönség elé.
Az alkotások nagy részét a falakon helyezték el, azonban kialakítottak hangulatos kis enteriőröket is. A kiállításon tíz könyvtáros könyvtáron kívüli életébe nyerhetünk bepillantást. A tárlatot
október 4-én 17 órakor nyitják meg, és november 3-ig tekinthető meg.
– Mivel olvasóink kreatív alkotásaiból korábban rendeztünk már egy kiállítást, idén az az ötletünk támadt, hogy a könyvtári dolgozók szabadidős tevékenységének eredményét mutatjuk be – közölte Horváth Csaba.

EGÉSZSÉGÜNKÉRT
CZIRÁKI VIKTÓRIA

3

legmegfelelőbben. Azonban
míg a szemüveget feltesszük, és
egyből jól látunk, a hallókészülék használatát el kell sajátítani
és meg kell szokni. Türelem és
idő kell ahhoz, hogy „begyakoroljuk” a készülékkel a hallást.
Dr. Koloszár Miklós hozzátette, hallókészüléket kizárólag
szakembertől és szaküzletben
vásároljunk, ahol alapos audiológiai vizsgálatot követően személyre szabottan állítják be.

Dr. Koloszár Miklós FOTÓ: NÉMETH PÉTER

Október 15-ig adhatják le igénylésüket a
soproni önkormányzatnál mindazok,
akik nem részesültek a korábbi téli
rezsicsökkentésben.
A soproni önkormányzat a
vonatkozó kormányhatározat
alapján igényfelmérést végez a
– gáz- vagy távhő-szolgáltatási
szerződéssel nem rendelkező –
háztartások körében, amelyek
a téli rezsicsökkentés korábbi
intézkedéseiben nem részesültek. A határozat értelmében egy
igénylés nyújtható be az önkormányzatnál. A nyilatkozatban
rögzíteni kell a bejelentő tulajdonos adatait, valamint az igényelt fűtőanyag fajtáját. Fontos, hogy ezek az adatok ebben
a fűtési szezonban nem módosíthatók. Ezt követően előszűrést tart az önkormányzat. A
katasztrófavédelem szükség
esetén további adatgyűjtést,
valamit szúrópróbaszerű helyszíni vizsgálatot végezhet el.
A kormány a feldolgozott
adatok alapján biztosítja az önkormányzatoknak a szükséges

anyagi forrásokat. Az érintettek
részére olyan hivatalos igazolást
állítanak ki, amely tartalmazza
az igénybejelentő adatait, és
alkalmas a meghatározott fűtőanyag felvételének igazolásra.
Az önkormányzat az önkéntes
adatkezelési hozzájárulás alapján az igénylők adatait, a megjelölt fűtőanyag típusára vonatkozó adatokat átadja a kiválasztott
vállalkozásnak. A megállapodás
alapján a cég naprakész nyilvántartást vezet. A természetbeni
támogatás a fűtőanyagra vonatkozik, az nem fedezi az egyéb,
például a szállítási, darabolási
költségeket.
Az igénybejelentések október 15-ig nyújthatók be, a határidő elmulasztása jogvesztő,
azaz ezt követően már nem érvényesíthető a támogatás. Az
adatlap ügyfélfogadási időben
(hétfőn 13.30–17 óra között,
szerdán 8–12 óra és 13–16 óra
között) az önkormányzat humánszolgáltatási osztály szociális csoportjánál vehető át,
valamint a www.sopron.hu oldalról tölthető le.
Érdeklődni lehet a 99/515–
210, illetve a 99/515–184-es
telefonszámon.
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A Jereván-lakótelepről szóló bejegyzés a legnépszerűbb

Szita Szabolcs kitüntetése

A Sopron annónak szíve van

Ausztria és Magyarország
kapcsolatainak elmélyítése érdekében szerzett érdemeiért az Osztrák Köztársaság Nagy Díszjelvénye
kitüntetést adományozta az
Osztrák Köztársaság dr. Szita Szabolcs professzornak,
a Holokauszt Emlékközpont
igazgatójának. Az elismerést
Ausztria budapesti nagykövetségén hétfőn vette át. A
soproni születésű, világszerte ismert tudósnak korábban
már a Tudomány és Kultúra
Nagykeresztjét adományozták osztrák barátaink.

MUNKATÁRSUNKTÓL

Különleges jubileumot
ünnepel a Sopron
anno – most került
fel a háromezredik
bejegyzés a helytörténeti internetes oldalra.
A szerkesztők 2013ban láttak munkához,
akkor még maguk
sem gondolták, hogy
ilyen népszerű lesz
a weblap.
Több mint 5000 kép, 3000
bejegyzés, rengeteg történet –
röviden, számokban így lehetne
jellemezni a Sopron anno oldalt.
A helytörténeti weblap szerkesztése 2013. január 29-én kezdődött, az oldal március 15-én
indult, addigra már 500 bejegyzés felkerült rá. – Nem sejtettük,
hogy milyen lesz a fogadtatás,
annyira újszerű és formabontó
kezdeményezés volt egy ilyen
jellegű helytörténeti honlap
indítása – kezdte Kótai Mónika,
a www.sopronanno.hu szerkesztője. – Az oldal nagy előnye, hogy
a bejegyzések csoportosítását a
látogatókra bízza, ki-ki kedve szerint kereshet egy-egy időszakra,
címkére, utcanévre, városrészre
vagy akár ezekre egyszerre.

2018. október 3.

EZ LESZ…
Bartók & Beethoven
Ha valaki naponta csak egy régi posztot akarna elolvasni, akkor több mint
8 évig tartana, míg átnézné a Sopron anno oldalon most megtalálható
bejegyzéseket FOTÓ: SOPRONANNO.HU
Jelenleg egyébként egy, a Jereván-lakótelepről szóló bejegyzés a legnépszerűbb az oldalon, ezt több mint 10 ezren
megtekintették.
Felépítésükben a jövőben
sem fognak változni a bejegyzések, a szerkesztő célja, hogy
az egymáshoz kötődő képek és
írások ezután még intenzívebben kapcsolódjanak össze, így
pedig komplex információt tudnak kapni az érdeklődők. Például, ha valaki megnyit egy bejegyzést, ami a Liszt-központról

szól, utalást talál arra, hogy ott
egykor a kaszinó működött. Ha
továbblép egy erre utaló link segítségével, akkor találkozhat Hillebrand Vince nevével, akinek
kattintás után megtalálja a fotóját és az életútját – benne azt,
miként kötődött a kaszinóhoz –,
de megtudhatja róla azt is, hogy
hol volt gyára a belvárosban, fotók várják az épületről, de még
a gyár egykori katalógusába is
belelapozhat.
De hogy mi a Sopron anno
sikerének titka? A szerkesztő

szerint az oldalnak szíve van.
– Nagyon nagy és nagyon soproni szíve, amivel – szeretném
hinni – tudja sugározni a soproniság eszméjét, ezáltal bevonzva mindazokat, akik ugyanígy
éreznek a várossal kapcsolatban
– zárta Kótai Mónika. – A képek
bemutatásán és az információk
közvetítésén túl a szülővároshoz való kötődés felébresztésének és ébrentartásának, illetve
a közösség összetartásának képessége a Sopron anno legnagyobb ereje.

Nikolics Károly emléke

Október 3., szerda 19 óra szerda, Liszt-központ
A Győri Filharmonikus Zenekar előadása

Dumaszínház
Október 4., csütörtök 19 óra, GYIK Rendezvényház
Puzsér Róbert önálló estje

Jótékonysági koncert
Október 5., péntek 17 óra, evangélikus templom
Közreműködik: Kuzsner Péter orgonaművész. A koncert bevételével a Doborjáni-iskola alapítványát
támogatják.

Elefánt koncert
Október 5. 21 óra, Búgócsiga Akusztik Garden

Márkafüggetlen autós és motoros
találkozó
Október 6., szombat 8.30, gokartpálya

Kalandozás a kelták nyomában
Október 6. 9.30, Soproni Parkerdő, régészeti tanösvény

Geotópnap Piuszpusztán
Október 6. 10 óra, Páneurópai Piknik Emlékhely parkolója
Ősmaradványgyűjtés egy 12 millió éves deltatorkolatban

Cloud 9+ koncert
Október 6. 20 óra, Hangár Music Garden
Vendég: Follow the flow

Back to the 2000’s
Október 6. 20 óra, Central Palace

A száz évvel ezelőtt született dr. Nikolics Károly gyógyszerész életét, munkásságát idézték fel az
elmúlt héten pénteken a volt vármegyeházán. A gyógyszertörténeti társaság szervezte eseményen
részt vett dr. Fodor Tamás polgármester is. A megjelentek visszaemlékeztek a Patikamúzeum megalapítására. A ma is működő kiállítóhelyet dr. Nikolics Károly alapította ötven évvel ezelőtt. Mint arról
lapunkban beszámoltunk (Jótékony patikusok, 2018. szeptember 19.), ezen jeles évfordulókhoz is
kapcsolódóan Fogadj örökbe egy műtárgyat! mottóval dr. Kárpátiné dr. Gangl Teréz kezdeményezést
indított. A gyógyszerész akciójának célja, hogy a soproni Patikamúzeum tárgyainak restaurálásához
biztosítson anyagi hátteret. FOTÓ: NÉMETH PÉTER

Tölli Bálint lett
a régióvezető
MADARÁSZ RÉKA

Az MSZÉSZ (Magyar Szállodák és
Éttermek Szövetsége) idén Sopront választotta őszi régióülése
helyszínéül. Az Hotel Sopronban megrendezett programon
17 szálloda és 20 társult tag volt
jelen. A házigazda dr. Farkas Ciprián tanácsnok volt, aki az egybegyűlteket az aktuális fejlesztésekről tájékoztatta.
– Megkezdődött az M85-ös
út nyomvonalának kialakítása, amely 17 települést mentesít majd az áthaladó forgalom
alól – tudtuk meg Sopron önkormányzatának tanácsnokától.
– A kormány által biztosított 30
milliárd forintnak köszönhetően a Fertő-part igazi turisztikai
látványosságként várja majd

a vendégeket. A Lövérekben
új úthálózat és új sportuszoda épül. A magyar kormány és
az önkormányzatok mindent
megtesznek azért, hogy a térség
arra a szintre emelkedjen, amit
megérdemel, ehhez azonban a
szállodák és éttermek vezetőinek tudására, tapasztalatára is
szükség van.
Horváth Vilmos, a Soproni
Kereskedelmi és Iparkamara
elnöke a szakmai együttműködés és a közös célok érdekében
történő összefogás fontosságára hívta fel a figyelmet beszédében. A szállodák és a társult
tagok bemutatkozása után szakmai előadások következtek. Katz
Péter négy év (két ciklus) után
átadta a régióelnöki tisztséget
Tölli Bálintnak.

A pénzügyekről
Az egyetem közgazdaság-tudományi karán tartották meg
az elmúlt héten a XII. Soproni
Pénzügyi Napokat. A pénzügyi,
adózási és számviteli tudományos konferencia megnyitóján
dr. Fodor Tamás köszöntötte a
résztvevőket. A polgármester
kiemelte, örömteli, hogy ismét
megrendezik a tanácskozást,
hiszen ezáltal a közgazdászok
között tovább forog Sopron
neve. Emellett a rendezvény
további szakmai elismerést
jelent az egyetemnek.
A két nap során egyrészt a
legfontosabb adóváltozásokról
kaptak egy gyakorlati tájékoztatást a résztvevők, illetve több
előadó makrogazdasági, bírósági és számvevőszéki szemszögből mutatta be a terület
aktualitásait.
Vágyi Ferenc, a Soproni Egyetem docense elmondta, azért ez
az idei konferencia témája, mert

jövőre lesz száz éve, hogy Georg
Wilhelm von Siemens megírta
azt a dokumentumot, ami az
általános forgalmi adó (áfa)
alapja volt.
Emellett a szakemberek kitértek a Magyarországot érintő idei
és jövő évi adóváltozásokra is.
A pénzügyi napokon előadást
tartott mások mellett Domokos
László, az Állami Számvevőszék elnöke, Baksay Gergely, a
Magyar Nemzeti Bank igazgatója, valamint Kovács Árpád is.
A Költségvetési Tanács elnöke
kifejtette: a bruttó hazai termék
(GDP) emelkedése Magyarországon töretlen, és valószínűsíthetően jövőre és 2020-ban
is fennmarad a tendencia.
A szervezők fő célja idén is az
volt, hogy az aktuális gazdasági kérdésekről és folyamatokról
első kézből kapjanak tájékoztatást a gazdasági szakemberek,
vállalkozások.

RotaRetro Party – a Rotaract Sopron
XII. jótékonysági bulija
Október 6. 20 óra, Búgócsiga Akusztik Garden

VI. Soproni Esküvőkiállítás
Október 7., vasárnap 10 óra, Liszt-központ
Minden egy helyen, ami a nagy naphoz kell!

Őszi daloskönyv koncert
Október 7. 11 óra, GYIK Rendezvényház
Gryllus Vilmos előadása

II. Tökös gesztenye délután
Október 7. 14 óra, Sopronbánfalva, Hajnal tér

Almássi Kitti előadása
Október 8., hétfő 19 óra, GYIK Rendezvényház

Quiz Night
Október 8. 20 óra, Liszt Cafe

Liszt-érzékenyítés
Október 10., szerda 18 óra, Liszt Cafe
Az est témája: Szüret után – terítéken a soproni
borkultúra

Szacsvay Imre pere
Október 10. 18 óra, pedagógusok művelődési háza
Akinek egy tollvonás volt a bűne – dr. Soós István
Phd. előadása

Előadás és nagygyűlés
Október 13., szombat 18 óra, Soproni TIT
Patrubány Miklós, a Magyarok Világszövetségének elnöke tart előadást. Másnap 16.30-kor, a Széchenyi téren pedig nagygyűlés lesz

MÉDIAPARTNEREINK:
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Elkezdődik a Szent Mihály-templom felújítása

Védőszentünk ünnepe
PLUZSIK TAMÁS

Városunk védőszentje,
Szent Mihály ünnepe
alkalmából idén is
szentmisét és búcsút
tartottak a Szent
Mihály-templomban
és kertjében. Jövőre a
sokéves hagyomány
megszakad, elkezdődik ugyanis a templom nagyszabású
felújítása.
A Modern Városok Program
keretében közel hárommilliárd forintból megújul a soproni
Szent Mihály-templom. A fejlesztést a város önkormányzata
és a Győri Egyházmegye konzorciuma valósítja meg.
– Külön öröm számunkra,
hogy a felújítás éppen Szent
Mihály-napján indul el – fogalmazott a munkálatok megkezdése előtt a helyszínen rendezett sajtótájékoztatón dr. Veres
András győri megyéspüspök.
– A templom a hívő emberek
életében sajátos jelentőséggel bír, éppen ezért minden
templomépítés, illetve -felújítás óriási öröm számunkra, de
úgy gondolom, hogy egy ilyen
művészettörténetileg és építészetileg is egyedülálló templom
esetében öröm ez a nem hívő
emberek számára is.

Sajtótájékoztatón jelentették be Sopron, illetve az egyházmegye vezetői
a Szent Mihály-templom felújítását FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS
Dr. Fodor Tamás polgármester hangsúlyozta: a Modern Városok Program keretében történő beruházás célja a templom
műemlékvédelmi szempontok
alapján történő külső és belső
felújítása, a berendezések, a karzat, a díszítőfestések, a falképek
és az orgona restaurálása, valamint kiállítótér létrehozása
a torony egyes szintjein. Emellett megújul a templomkert, és
a szomszédos, úgynevezett Sekrestyésházat is helyreállítják,
abban létrehoznak egy kiállítóteret, mely egyúttal alkalmas

lesz a látogatók fogadására, illetve ott egy kávézót, ajándékboltot és egy kisebb rendezvénytermet is kialakítanak majd.
– A templom rendkívül fontos szakrális helyszín, emellett
célunk, hogy a felújítást követően növekedjék annak turisztikai
és kulturális szerepe – tette hozzá dr. Fodor Tamás.
A Szent Mihály-templom
felújításáról részletesen írtunk
2017. máricus 8-án a soproni
templomokat bemutató sorozatunkban (A gótika soproni
csodája címmel).

Az utolsó ünnepi búcsú a felújítás előtt a Szent Mihály-templom kertjében
FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS

IN MEMORIAM BARNA MÁTÉ
Hosszan tartó, fájdalmas betegség után visszaadta lelkét teremtő és megváltó Istenének Barna Máté atya – tudatta a tragikus hírt a domonkos.hu. A domonkos atya 1966-ban született Hódmezővásárhelyen, 2018. október elsején hunyt el.
Ő lett volna a Szent Mihály-napi mise főcelebránsa, de betegsége miatt a szertartáson már nem tudott részt venni.

Közgyűlési döntések
Az elmúlt héten csütörtökön tartotta meg rendes közgyűlését a soproni képviselő-testület. A megjelent képviselők
összesen huszonegy napirendi pontot tárgyaltak meg. Kiderült, hogy a város delegációja látogatást tesz Sopron patronált településén, a kárpátaljai Csongoron. A küldöttséget
dr. Fodor Tamás polgármester vezeti.
Döntöttek arról, hogy az önkormányzat hárommillió forint
támogatást ad a L
 ewinsky Anna Gyakorló Óvoda Aranykapu
Tagóvoda tetőfelújítására, a Segítség a Mosolyodért Alapítványt részére pedig 250 ezer forint plusz pénzt biztosítanak.

Szentmise és búcsú
Sopron védőszentjének ünnepén idén is szentmisét és búcsút
tartottak a Szent Mihály-templomban. Horváth Imre kanonok, városplébános a mise
után köszöntötte az ünneplőket a templomkertben,
majd dr. Simon István szólt a
megjelentekhez.
– Szent Mihály-napja a szám
adás napja is – mondotta az alpolgármester. – Ha számba ves�szük a közelmúlt történéseit, akkor megállapíthatjuk, hogy szép
év áll mögöttünk, három éve pedig a Modern Városok Program
elindításával korszakos fejlesztés kezdődött Sopronban.
Hangsúlyozta, köszönet jár
a polgári kormánynak, amely
négy cikluson át kiemelten támogatta Sopront, a polgárvárost
és a történelmi egyházakat. Városunkban a fejlesztések öt fő
területre csoportosíthatóak,
ezek egyik eleme a Szent Mihály-templom restaurálása is.
A programot a Pendelyes
Táncegyüttes és a Fajkusz Banda
műsora színesítette, az agapén
résztvevők finom süteményeket és az Európai Borlovagrend
Soproni Legátusának sátrában
soproni borokat kóstolhattak.
A Szent Mihály-napi ünnepi
szentmisét követően bezárultak
a templom kapui, hogy majd
várhatóan 2020 késő nyarán
az ország egyik legszebb gótikus
temploma immáron megújulva
ismét a hívők és a turisták rendelkezésére álljon.

SZENT MIHÁLY-NAPRÓL
A katolikus hagyomány szerint Szent Mihály egyike a hét arkangyalnak, ő a mennyei hadak nagy vezére. Ünnepnapja szeptember 29., amely egyben a mezőgazdasági év végét, a betakarítás befejezését is jelképezi. Szent Mihály azután lett városunk védőszentje, hogy 1277-ben IV. László szabad királyi
város címet adományozott a településnek.

Módosítottak a város költségvetésén is: több terület jut bővített forráshoz. A rendkívüli ülésen megváltoztatták a város
településszerkezeti, külterület-szabályozási tervét és a helyi építési szabályzatát: ez az Innovációs Technológia Centrum megvalósítását segíti elő. Elfogadták végezetül a Fertő tavi strandon tervezett fürdőfejlesztéshez érkezett előzetes szakvéleményeket is.
A testület közterületek elnevezéséről is határozott. Az Erd
burger dűlő mögötti rész a Tramini utca, a Mélyút környéke a Mandula utca, a Balfhoz közeli külterület a Kőhalom
utca, a brennbergbányai Márta sor környéke a Wiedner köz,
és Brennbergbányán a templom előtti rész a Szent Borbála tér nevet kapta.

Kacsa
Horváth Ferenc jegyzete
Amikor először olvastam a hírt, miszerint a kormány visszavonja a már
kiutalt fejlesztési forrásokat, elképedtem, s megrökönyödtem, mert Sopron – szerencsénkre – a kormányzati fejlesztési támogatások egyik nagy nyertese. Gondoljunk csak a már
megvalósult beruházásokra vagy a folyamatban lévőkre, amelyek összességében egy élhető és szerethető XXI. századi Sopront eredményeznek. Ezek
leállítása félbemaradt beruházásokat, s a tervek elhalasztását eredményezné. Erről azonban szó
„Az államháztartássincs! Arról azonban
ról szóló törvény
igen, hogy jobb híján
ugyanis előírja, hogy
álhírekkel rémisztge– többek között – az
tik a magyarokat saját
önkormányzatok által honfitársaik, azok, akikelnyert, 100 millió
nek nem áll érdekében,
forintot meghaladó
hogy sikeresek legyeösszegű források kifi- nek a települések önzetése csak az adott
kormányzatai, és persze a kormány. Az
település Magyar
elmúlt hetekben harÁllamkincstárnál
sogva adták közhírré,
vezetett számlájára
hogy elvonják az öntörténhet.”
kormányzatok fejlesztési forrásait, azokat az összegeket, amelyeket már
kiutaltak, de még nem használtak fel. Különböző spekulációk láttak napvilágot, hogy erre miért is volt (lenne) szükség, de a valóság az, hogy csupán egy újabb
kacsát dobtak a tiszta vízbe, hátha összezavarodik, s
aztán abban halászgathatnak kedvükre. Szóval a hír
nem igaz, csupán egy pénzügytechnikai kérdésről
van szó, nevezetesen arról, hogy a számla vezetője
változik. Az államháztartásról szóló törvény ugyanis
előírja, hogy – többek között – az önkormányzatok
által elnyert, 100 millió forintot meghaladó összegű
források kifizetése csak az adott település Magyar Államkincstárnál vezetett számlájára történhet. Ez azt
jelenti, hogy a korábban kereskedelmi banki számlára kiutalt, még fel nem használt uniós forrásokat is át
kell szeptember 30-ig utalni a település Magyar Államkincstárnál vezetett számlájára, ha a megítélt támogatás összege meghaladja az ötvenmillió forintot,
és az adott projekt nem zárul le 2018. október 31-ig.
Tehát szó sincs arról, hogy a már kifizetett forrásokat visszavenné a kormány. Sőt! Ezzel a megoldással még inkább biztosítottabbá válik a források cél
szerinti felhasználása, mert az adott számláról csak
az adott fejlesztési cél megvalósítása finanszírozható. Megnyugodhatunk tehát mi, soproniak is, folytatódik a városfejlesztés a következő időszakban is.
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November 30-ig engedélyezett a zöldhulladék égetése

Legyen tiszta a városunk!
P. HORVÁTH
LÁSZLÓ

A soproni
lakcímkártyával
rendelkezők a zöld
udvarokban ingyenesen rakhatják le a
szelektíven válogatott
háztartási hulladékot.
Az ősszel nagyobb
mennyiségben keletkező zöldhulladékot pedig a Harkai úti
komposztálótelepen
lehet elhelyezni.
A Harkai úti, illetve a Pozsonyi
úti zöldudvarokban a fáradt
olajtól, valamint az étolajtól is
környezetkímélő módon szabadulhatunk meg, ugyanis ezek is
ingyenesen helyezhetők el a két
udvar valamelyikén. Ugyanígy
beveszik háztartási lomot, a már
nem használható gumiabroncsokat, az elemeket, ólom akkumulátorokat, a veszélyes anyagokat is tartalmazó kiselejtezett elektronikai hulladékokat,
valamint a műanyagokat, vasat
és acélt, papírt is. Összesen egy
köbméterig bevihető beton,
tégla, cserép, kerámia is.
Ilyenkor ősszel különösen
időszerű foglalkozni a zöldhulladékkal is. A Harkai úti

A Harkai úti és a Pozsonyi úti zöldudvarokban környezetbarát módon helyezhető el a lakossági hulladék
FOTÓ: NÉMETH PÉTER

komposztálótelepen évente
hatszor, alkalmanként 300 kilogramm kerti hulladék ingyenesen rakható le. A fák, bokrok
lombjának őszi hullása és a tavaszi kerti munkák idején előre
meghirdetett módon zöldhulladékgyűjtést szervez a szolgáltató STKH Kft. A kertekből ös�szeszedett, a zöldhulladékgyűjtő zsákba rakott leveleket, apró
gallyakat a megadott gyűjtési
napokon szállítják el.
A 170 literes zöldhulladékgyűjtő zsák 200 forintos áron
vásárolható meg a Zöld Állomás
üzletben.
A lakossági hulladék lerakható mennyiségeiről, fajtáiról,

valamint a zöldhulladék elszállításának időpontjairól részletes információk a www.stkh.hu
oldalon találhatók.
Bár nem környezetbarát megoldás, de sokan inkább elégetik
a zöld hulladékot. Sopronban

ez a tevékenység október 1-től
november 30-ig, vasárnap kivételével naponta 8–18 óra között
szélcsendben engedélyezett.
Csak olyan jól kialakított tűzrakó helyen és telken lehet égetni,
ahol az égetés anyagi kárt nem

A ZÖLDUDVAROK NYITVA TARTÁSA:
HARKAI ÚTI ZÖLDUDVAR (a gyepmesteri telep mellett)
október 1. – március 31. között kedden, csütörtökön és
szombaton 9–16 óra között tart nyitva. Telefonszám:
99/200–139
POZSONYI ÚTI ZÖLDUDVAR (a korábbi törmeléklerakó)
hétfőn, szerdán és pénteken 7–15 óra között tart nyitva.
Telefonszám: 99/200–138

okoz. A kerti hulladék nem tartalmazhat kommunális, illetve
ipari eredetű hulladékot.
Lehetőség van komposztálóedény, illetve a rendszeresen
ürített barna kukák beszerzésére is. Akik még nem rendelkeznek ilyenekkel, az eszközöket
külön-külön vagy akár együttesen is, a lakcímkártya felmutatásával, igényelhetik az STKH
zöldudvaraiban. A társasházakban hat lakásonként egy kuka
kérhető. Az átvett kukákat, komposztálóedényeket legalább öt
évig rendeltetésszerűen kell
használni, és folyamatosan
gyűjteni azokba a megfelelő
zöldhulladékot.

2018. október 3.

›

RÖVIDEN

Bemutatkozik
az erdő
A Tanulmányi Erdőgazdaság Zrt. az oktatással
a természet oldalán jegyében szervez programot október 6-án,
szombaton 10–12 óra
között a Károly-magaslati látogatóközpontban. Lesz vetítettképes-előadás hazánk
erdőterületeinek múltjáról, jelenéről. A szervezők bemutatják, mi
történt az elmúlt száz
évben a Soproni Parkerdőben. Rövid túra keretében az érdeklődők
felkereshetik a régmúlt
erdők nyomait. Emellett kézműves-foglalkozás és közös gesztenyesütés is lesz.

Ritka pocokfaj
A több évtizede zajló kisemlős csapdázások során először került
kézre a Fertőről hazánk
legritkább pocokfaja, a fokozottan védett
északi pocok.
Mint a Fertő–Hanság
Nemzeti Park Facebook-oldalán olvasható,
a bagolyköpet-vizsgálatokból és irodalmi adatokból már valószínűsítették, hogy e jégkorszaki reliktumfaj él a
térségben, de bizonyító példány ez idáig nem
került kézre. A napokban
viszont a kutatócsapat
két egyedet is fogott.

Winkler-díjas ház

A lövéreki modern stílusú ház nyerte el a zsűri tetszését FOTÓ: NÉMETH PÉTER

A Lövész utca egyik családi házát találta érdemesnek a Soproni Városszépítő Egyesület építészeti szakbizottsága, hogy elnyerje a Winkler
Oszkár emléktáblát.
Hagyományosan Szent Mihálynapján adták át a Winkler Oszkár emléktáblát, ezúttal a Lövész
utca 6. szám alatt található ház
tulajdonosának. – Az épület
minden tekintetben hordozza
a terület stílusjegyeit – mondta
dr. Józan Tibor, a városszépítő
egyesület elnöke. – Az építészeti

UTOLJÁRA SOPRONBAN! • November 23. 19.00 • November 24. 19.00 • November 25. 15.00
Jegyek válthatók a Pro Kultúra jegyirodájában (9400 Sopron, Liszt Ferenc u. 1.) és online a prokultura.jegy.hu oldalon!
E-mail: jegyiroda@prokultura.hu / Telefon: (99) 517-517

szakbizottság hat pályázatot
kapott, de a Lövérekben található modern stílusú ház nyerte
el a legjobban a tagok tetszését.
Az épület megfelelően illeszkedik a villák hagyományos építési
stílusába, így megőrizve a terület egységét. Pandur Attila, a ház
tulajdonosa hálás volt annak az

ismeretlennek, aki benevezte őt
a versenyre. Az építész Takács
Tamás volt.
– Vele egyeztetve álmodtuk
meg családi otthonunkat – zárta Pandur Attila. – A kivitelező
tökéletesen megvalósította a
terveket, így igazi családi fészek
született.
Az ünnepségen az önkormányzatot dr. Farkas Ciprián városi tanácsnok és Mágel Ágost, a
városfejlesztési bizottság elnöke
képviselte.
Forrás: www.sopronmedia.hu

Elindult távfűtés

Új GYSEV-mozdony

Az elmúlt héten a Sopron Holding Zrt.
elindította a távhővel ellátott ingatlanokban a fűtést. Jelenleg a fűtés szakaszosan üzemel, azaz a leghidegebb esti,
éjszakai, valamint reggeli órákban lesznek melegek a radiátorok, napközben
pedig az időjárás felmelegedésével a fűtést leállítják.

Elkészült a GYSEV Zrt. első, dízel segédhajtással is működő Vectron villamos
mozdonya. A vasúttársaság tavaly vásárolt a Siemenstől kilenc darab új vontatójárművet, amelyek közül kettőbe
szerelnek dízelmotort is. Ennek előnyeit elsősorban az áruszállításban tudja kihasználni a vasúttársaság.

2018. október 3.

›

RÖVIDEN

Bevette Egert
a Sopron Balett
Sikerrel lépett fel a Sopron Balett a VII. Egri
Stúdiószínházi Táncfesztiválon a hétvégén.
Demcsák Ottó Lélekdobbanások című koreográfiája – amely az
első SopronDrumra
készült a tHUNder Duó
zenéjére, és a történet
középpontjában az emberi kéz áll – elnyerte a
közönség tetszését.
Az egri fesztiválon a
táncélet jelentős műhelyei vettek részt; a
nézők tíz táncjátékot
láthattak különböző
stílusokban.
– A markáns kortárs stílust és modern vonalat
képviselő, de a hagyományos, klasszikus alapokra építkező csoportok között mi középen
helyezkedünk el azzal,
hogy ötvözzük mindkettőt. Mi vagyunk az
itthoni táncélet legkisebb és legfiatalabb
együttese – mondta
Demcsák Ottó, a Sopron Balett vezetője, aki
már javában dolgozik
az évad nagyszabású
táncbemutatójának, A
szving meg a tangónak
az előkészítésén.

Soproni
gyorstalpaló
Vasárnap délutáni sétákat tartanak régi és új
soproniaknak minden
hónap utolsó vasárnapján. Az új városjáró
sorozatban hivatásos
idegenvezetők kalauzolják az érdeklődőket:
legyenek bár született
soproniak, újkori városlakók vagy éppen itt
pihenő vendégek. A 60–
90 perces séták minden
hónapban más-más érdekes helyet vagy témát
járnak körül, így a törzsvendégek élő útikönyvként ismerhetik meg
Sopront. A program
résztvevői tagkönyvet
kapnak, amibe az egyes
alkalmak után pecsét is
jár. Akik több gyorstalpalót is teljesítenek, a
tavaszi „tanévzáró” sétán ajándékot és oklevelet kapnak. A program egyedül járóknak,
pároknak, családoknak
vagy baráti társaságoknak is ajánlott.

Miskakancsókiállítás
Hogy micsoda az a
„miskakancsó”? Egy
emberfejű, süveges, sujtásos borosedény, elsősorban az alföldi fazekasok keze munkája.
Közel 200 éve jött divatba, hagyományosan
bort kínáltak belőle. A
tapolcai Zentai Gábor
páratlan magángyűjteményéből októberben
több mint 100 miskakancsó vendégeskedik
a Liszt-központban: aprók és óriások, bajuszosak és csupasz arcúak,
öblösek és karcsúak…
amilyen sokfélék a látogatóik is lesznek.

Kultúra, művészetek

www.sopronitema.hu
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KultTereK a belvárosban 30 helyszínen, nyílt nap a Petőfi Színházban

Színes művészeti paletta
részeként valósult meg, most az
Egy délután Velencében (utalás
arra, hogy közeleg az Egy éj Velencében című nagyoperett premierje) címet kapta. Az érdeklődők betekinthettek a „színfalak
mögé”, vagyis képet kaptak arról, amit nézőként – az előadások alatt – nem láthatnak. Ráállhattak a forgószínpadra, mely
mozgott is velük, a kisebbek
pedig Németh Ervin rendező
és Horváth Péter színpadmester
felügyelete mellett még abba
az üvegkalitkába is beülhettek,
melyben az Aida című musicalban Vastag Tamás és Stéphanie
Schlesser ereszkedik le a magasból a színpadra. Az estet színészbállal zárták, a rendezvény bevételéből a közelmúltban elhunyt
Horváth László színész családját
támogatták.

Bemutató a Zenta, 1697. rockoperából, a darab a következő évadban látható lesz Sopronban
FOTÓ: SZALAY KÁROLY

PLUZSIK TAMÁS

Összművészeti térélmény, valamint színházi
nyílt nap – nem volt hiány kulturális programokban az elmúlt hétvégén Sopronban.
A tavalyi sikeres KultKapuk után
idén a KultTerek címet adták a
Pro Kultúra munkatársai a szeptember utolsó szombatján

megrendezett „összművészeti
térélménynek”, ahol is harminc
helyszínen 90 féle „térélményt”
kínáltak. A közönséget Pataki

Sopron Megyei Jogú Város

PÁLYÁZAT

András, a színházat működtető
Pro Kultúra Sopron Nonprofit
Kft. ügyvezetője köszöntötte,
majd dr. Fodor Tamás, Sopron
polgármestere megnyitóbeszédében kiemelte: érték, ahogy
a civil szervezetek, segítők,
önkéntesek nagy számban álltak a sikeres KultTereK esemény
mögé. – Sopron megmozdult, és

ez figyelemre, tiszteletre méltó,
hogy így is szeretnének a városért tenni az itt élők.
A program ezúttal is tömegeket vonzott, megtelt gyerekes családokkal, kirándulókkal,
és helyiekkel Sopron megújult
történelmi belvárosa.
A Soproni Petőfi Színház
nyílt napja idén a KultTereK

Sopron megújult
belvárosa megtelt
gyerekes családokkal,
kirándulókkal
FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS

2018. október 18., csütörtök 18:00
Liszt Ferenc Kulturális Központ

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
a Soproni Helyi Közösség
Helyi Akciócsoport munkaszervezetébe

SZAKMAI KOORDINÁTOR
munkatársat keres.

Munkakör betöltéséhez elvárt végzettség:

egyetemi vagy főiskolai szintű műszaki vagy közgazdasági
felsőoktatásban szerzett szakképzettség

Előnyt jelent:

Pályázati területen szerzett legalább 1 éves munkatapasztalat.

Munkakör fő tartalma:

A TOP-7.1.1-16-2016-00082 azonosítószámú „Kulturális és közösségi
fejlesztések Sopronban” című projekt keretében megalakult Soproni
Helyi Közösség munkaszervezetében a szakmai koordinátori
feladatokhoz kapcsolódóan:
• A Helyi Akciócsoport működésének átfogó koordinációja,
operatív szervezési és tájékoztatási feladatok ellátása,
• A beérkező helyi támogatási kérelmek kezelésével
kapcsolatos szakmai–adminisztratív feladatokat ellátása,
• A megvalósuló projektek nyomon követése,
monitoringja, mentori támogatása.

Benyújtandó:
• önéletrajz,
• az iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata,
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
vagy annak megkéréséről szóló igazolás,
• nyilatkozatot arról, hogy a pályázatban közölt személyes
adatokat a pályázati eljárásban részt vevők kezeljék.
Alkalmazás munkaszerződés keretében, határozott időre szól.
A próbaidő: 3 hónap.
További információ kérhető Tóth Gábor városfejlesztési
osztályvezetőtől a 99/515–289-es telefonszámon.

A jelentkezéseket 2018. október 15-ig
az alábbi címre kérjük benyújtani:
Dr. Sárvári Szabolcs jegyző részére
Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
9400 Sopron, Fő tér 1.
A borítékra kérjük ráírni „Szakmai koordinátor”
A munkakörre benyújtott személyes adatokat az Európai Unió
2016/679. számú általános adatvédelmi rendelete a GDPR
előírásainak megfelelően kezeljük.
Az állás betölthető: 2018. november 5. napjától.

SZILÁGYI ÖRZSÉBET
E-MAILJÉT MEGÍRTA
Lackfi János és Vörös István
(át)irodalmi estje
Jegyár: 1.500 Ft
Jegyek válthatók a Pro Kultúra jegyirodájában
(9400 Sopron, Liszt Ferenc u. 1.) és online a prokultura.jegy.hu oldalon!
E-mail: jegyiroda@prokultura.hu / Telefon: (99) 517-517
www.prokultura.hu
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Több mint 100-an a Három a Károly futóversenyen

Koronás terepkirályok

Eredményes
focihétvége
PÁDER VILMOS

Az elmúlt
hétvégén az
SC Sopron minden hivatalos
bajnokságban induló
csapata győztesen
hagyta el a játékteret.
NB-s UP bajnokság

A Három a Károly futóverseny rajtja – itt 10,5 kilométeres, valamint félmaratoni távokon indulhattak a
sportolók FOTÓ: NÉMETH PÉTER

Az SC Sopron U17-es és U19-es
korosztálya egyaránt 5–1-re
diadalmaskodott hazai pályán.
Gosztola József tanítványainak
sikeres menetelése folytatódott,
veretlenül vezetik az U17-es
bajnokságot.

Megyei I. osztály
MUNKATÁRSUNKTÓL

Véget ért az Alpokalja terepkirály futósorozat,
amelynek az utolsó állomása a Három a Károly
terepfutóverseny volt. A négy megmérettetésből álló sorozat népszerű volt a futók körében,
ezért a szervezők tervezik a jövő évi folytatást.
Ötödik alkalommal rendezte
meg szombaton a Három a
Károly elnevezésű futóversenyt
a Soproni Rendészeti Sportegyesület a polgármesteri hivatal
sportfelügyeleti csoportjának
támogatásával. A sportolók félmaratoni (21,1 kilométer) és 10,5
kilométeres távokon állhattak
rajthoz, utóbbi versenyszámon

egyéniben és csapatban is. 102
futó vágott neki a Károly-magaslaton a megmérettetésnek,

a szervezők szerint a kedvező
időjárás és a verseny egyre
nagyobb ismertsége miatt
érkeztek ennyien.
Mint arról lapunkban korábban beszámoltunk, idén összekapcsoltak négy terepfutóversenyt Sopronban az Alpokalja
terepkirály sorozat keretében.
A 9. PanoráMaraton, az 1. Lövér
Futás, a 9. Cross Futás és az 5.
Három a Károly eredményei

alapján hétvégén megkoronázták Sopron terepkirályait.
Huszonhárom futó teljesített
a sorozat kiírásának megfelelően legalább három versenyt,
illetve heten mind a négy megmérettetésen részt vettek – ők
ajándékokat is kaptak. A szervezők azt mondták, hogy a nagy
érdeklődésre tekintettel szeretnék a jövőben is folytatni a
futósorozatot.

AZ ALPOKALJA TEREPKIRÁLY FUTÓSOROZAT BAJNOKAI:
A női versenyzők 2. korcsoportjában első helyezést ért el Elmas Viktória, a 3. korcsoport első
helyezettje Egész Anna, a 4. korcsoport bajnoka Fischer Erika lett. A férfiak között az 1. korcsoport első helyezettje Lapos Norbert, a 2. korcsoport leggyorsabb futója Nagy Viktor, a 3.
korcsoport bajnoka Pálosi Zoltán, a 4. korcsoport győztese Kertész Gábor lett.
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Az Ágoston Zsolt vezette SC
Sopron zsinórban hetedik győzelmét aratta a bajnokságban.
Hétközben Beleden pótolták az
elmaradt találkozót, 3–1-re nyertek Honyákék, hétvégén pedig
5–1 arányban győztek Jánossomorján. Sorozatos győzelmekkel szorosan tapadnak a listavezetőre. A következő ellenfél a
rivális Kapuvár együttese, amelyet várhatóan nagylétszámú
szurkolótábor fogad a Káposztás utcai stadionban.
A SFAC fiataljainak Kocsis
Tamás edző szerint nem sikerült átmenteni elmúlt heti
formájukat, ezért 7–0 arányban vereséget szenvedtek a

Győrszentiván otthonában. A
szakvezető reméli, hogy hétvégén hazai pályán a Beled ellen
javítanak.

Megyei III. osztály
Az SVSE labdarúgói rosszul kezdték a Fertőrákos elleni mérkőzésüket, mivel a félidőben 2–0-ás
vendég vezetéssel vonultak az
öltözőbe. Mozsolics Jenő szakvezető tizenkilencre lapot húzott,
szerkezetváltással átalakította
csapatát, így végül 3–2-s győzelmet arattak.

Öregfiú-bajnokság
SC Sopron–Szárföld 8–1
Az egykori soproni klasszisok,
Gombás Károly, Halász Ernő,
Körmendi Tamás, Kelemen
Zsolt és Orbán Ernő jó játékának és gólerősségének, valamint Kállai László jó védéseinek
köszönhetően fölényes győzelmet arattak. A népszerű Borsos
István sérülés miatt nem léphetett pályára.

NB II-es női bajnokság
Az SC Sopron női szekciójában a
lányok minden szinten győztesen hagyták el a játékteret.
Az U14-es korosztály 4–1
arányban diadalmaskodott a
MOL Vidi ellen. Az U19-es korosztály 4–1-re verte a Csákvár
együttesét.
Az NB II-es csapat 8-2-re győzött Balatonfüreden, ezzel Németh Zitáék átvették a vezetést
a tabellán.

Élesedik a küzdelem
a soproni kispályán
PÁDER VILMOS

Az október végéig tartó kispályás labdarúgó-bajnokság hajrájában egyre élesedik a küzdelem, az utóbbi időkben megnőtt
a piros lapok száma, a durva
tettlegességek elszaporodtak.
A gyors játékra jellemző a mérkőzésenkénti ötgólos átlag.
Az első osztályban a tavalyi
győztes Sportuszoda–Aramis
Söröző tartja kitűnő formáját, magabiztosan vezeti a tabellát. Sajnos egy nagy múltú,
többszörös bajnok, első osztályú együttessel kevesebb lett,
ugyanis a Nyerges Fogadó tíz
év szereplés után visszalépett
a bajnokságtól.

FOTÓ: NÉMETH PÉTER

Nemzetközi karateverseny
Zalaegerszegen, a III. Norio
Kawasoe Emlékversenyen vettek részt a Shotokan Tigrisek
SE versenyzői. A megmérettetésen 21 egyesület több mint
200 sportolója indult. A soproni
Gáncs Adrienn és Gáncs Dávid
az elmúlt időszakban nyújtott
teljesítményéért egy emléklapot is átvehetett Lovász Györgytől, a Shotokan Karate International Magyarországi Szervezetének elnökétől. Az eredmények:
Gáncs Adrienn 1. hely (kata),
Gáncs Dávid 2. hely (kata felnevezés), 3. hely (kumite), Gergácz
Péter 4. hely (kata), Halász Kornél 5. hely (kata).
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LELÁTÓ

Természetjárás
Október 4., csütörtök
14 óra, Erzsébet kert
Alapfokú természetjáró bajnokság

Kosárlabda
Október 4–7., csütörtök–vasárnap, Novomatic-aréna
U14 EYBL férfi nemzetközi torna
Október 6., szombat 18 óra, Novomatic-aréna
Sopron Basket – Aluinvent–DVTK

Kerékpár
Október 6–7., szombat–vasárnap 13 óra,
Szárhalmi-erdő
Országos bajnokság

Teke
Október 6., szombat 14 óra, Győri
úti tekepálya
Soproni Sörgurítók SE
– Péti MTE
Október 7., vasárnap 10 óra, Győri
úti tekepálya
Soproni Turris SE –
Zalakaros SE

Sport

www.sopronitema.hu

A soproni kosárlabdázók 4 ponttal verték meg a tavalyi ezüstérmest

Bravúros őszi szezonkezdet
RÁZÓ LÁSZLÓ

A tavalyi ezüstérmes Falco KC elleni
sikerrel indította szereplését az idei
bajnokságban a Sopron KC férfi
kosárlabdacsapata. Sabáli Balázs
együttese telt házas, fantasztikus hangulatú
mérkőzésen győzött szombathelyi riválisa ellen.
Az SKC az idei felkészülési időszakban már legyőzte a szombathelyieket, a szurkolók pedig
abban bíztak, hogy a szezon�nyitón is meglehet a bravúros,
soproni győzelem. Telt ház, rengeteg hazai, sok vendégszurkoló
– és természetesen fantasztikus
hangulat várta a csapatokat a
Novomatic-arénában. Az SKC
jól kezdett, az irányító Angelo
Warner a bajnokságra is átmentette a felkészülési időszakban
tapasztalt, remek formáját. Az
első negyedben öt pont, két
játékrész után pedig már 15 egység volt a hazaiak előnye, szünet
előtt Wesley Gordon látványos
szerelései hozták izgalomba a
hazai közönséget.

Fordulás után kicsit megtorpant a Sopron, a Falco legjobbja,
a meccs végére 34 pontig jutó
Bruinsma pedig nem tudott hibázni, szinte „szórta” a hármasokat. A Warner–Gordon páros
szorgosan gyűjtötte a pontokat,
de Lemar is pontosan célzott,
így az utolsó negyedig megtartotta előnyét a hazai csapat. A
záró negyed nagy izgalmakat
hozott. Az SKC támadásban kevésbé sikeres egyéni akciókkal
próbálkozott, a szombathelyiektől Bruinsma és Curry viszont
nagyon elkapta a fonalat. Négy
pontra is feljött a Falco, azonban ennél közelebb már nem
tudtak kerülni, így végül a hazai közönség tombolása mellett

Október 6., szombat
15 óra, városi stadion
SC Sopron – Kapuvári SE

sikerült kivívni a győzelmet a tavalyi ezüstérmes ellen. A végeredmény: Sopron KC – Falco
Szombathelyi KC: 86–77.
– Az első 20 percben megfelelő gyorsasággal kosárlabdáztunk

Október 7.,
vasárnap 12.30,
Csik Ferenc uszoda
Soproni
VSE
–
Aquaworm – gyermek
14 óra: Soproni VSE –
Aquaworm – serdülő

SZABADIDŐS
SPORTESEMÉNYEK
A Sopron Basket nehezen lendült bele a
szezonnyitón, végül azonban 43 ponttal múlta
felül a Cegléd csapatát FOTÓ: NÉMETH PÉTER

A Sopron Basket szezonnyitója
előtt a Darazsak tartottak látványos bemutatót, majd a klub
visszatekintett az elmúlt évre,
és felhúzták a tavalyi Euroliga
döntőnek és a bajnoki címnek
emléket állító zászlókat. Az „Év
játékosa” díjat Fegyverneky
Zsófiának adták át, a közönséget
pedig Abdai Géza köszöntötte.
A meccs első negyedében jól
tartotta magát a Cegléd, egy etap
után még vezettek is a vendégek.

Hamar rendezte a sorokat Roberto Iniguez, sokáig pontot sem
kaptak a hazaiak és a támadójáték is feljavult, a szünetre 11 pontos soproni előnyt mutatott az
eredményjelző (44–33).
A szünet után tovább javult
a Sopron, mindkét negyedben
csupán 8 pontot engedett ellenfelének a hazai csapat, a fiatalok
és a meghatározó játékosok is
kivették a részüket a pontszerzésből. Amanda Zahui 21 ponttal

Családi éjszakai sportnap

fontos győzelmet – értékelt a
szezonnyitó után Sabáli Balázs
vezetőedző.
Az SKC legközelebb pénteken
18 órától a PVSK otthonában lép
parkettre.

és 12 lepattanóval zárta első soproni fellépését. A közönség óriási tapssal jutalmazta a látványos
hazai játékot. A végeredmény:
Sopron Basket – VBW CEKK Cegléd: 96–53.
– A Cegléd jól kezdett, mi a
második negyedtől kosárlabdáztunk elfogadhatóan, a végén azonban ismét kieresztettünk. Győztünk ugyan, de nem
vagyok elégedett – mondta a
találkozó után a hazaiak vezetőedzője, Roberto Iniguez.
A Sopron Basketre szombaton komolyabb feladat vár: hazai környezetben a DVTK lesz a
csapat ellenfele, a meccs 18 órakor kezdődik.

2018. október 21.
vasárnap
9.30 / 11.00 / 16.00
Liszt Ferenc
Kulturális Központ

Szirmok

Bar(l)angolás
A GesztenyeKék Természetbarát Egyesület október 6-án, szombaton teljesítménytúrát szervez a
Zsivány-barlangtól. A 28
kilométeres távon három,
a 12 kilométeresen pedig
egy Sopron környéki barlangot is érintenek.
Az indulók a rajtban színes
térképet és útvonalleírást
kapnak, a sikeres teljesítéséért kitűző és névre szóló
emléklap jár. Részletes információk, további programok a www.gesztenyekek.hu honlapon, illetve az
egyesület Facebook-oldalán találhatók.

és megnyugtató előnyt szereztünk. Várható volt, hogy ezt végig nem tudjuk tartani, a Falco
fel is jött, de végül fordítani
már nem tudott. Így, ha kicsit
nehezen is, de megszereztük a

Gyakorlatilag edzőmérkőzést játszott a Cegléd ellen a Sopron Basket az idei női bajnokság
szezonnyitóján. Roberto Iniguez együttese 43
ponttal múlta felül a Cegléd csapatát.

Vízilabda

Október 8., hétfő
8.30, Hotel Lövér
A Magyar Szabadidősport Szövetség tagja
a világ szabadidősport
szövetségeit egyesítő
TAFISA szervezetnek,
amely október első vagy
második vasárnapján
szervez mozgáslehetőséget, illetve túrát az
érdeklődőknek. A Sopron Városi Szabadidősport Szövetség ennek
részeként négy túratávon, korhatártól függően szervez túrát a Soproni-hegységben.

A Sopron KC fantasztikus bravúrral kezdte idei szereplését, jó játékkal tudta
legyőzni a Falco KC Szombathely együttesét FOTÓ: NÉMETH PÉTER

Impozáns győzelem

Labdarúgás

Világ gyalogló
nap

9

PÖTTÖMSZÍNHÁZ
0-4 ÉVES KORIG

A Kabóca Bábszínház (Veszprém) előadása soproni apróságoknak
A rendezvényen több sportágat, például az atlétikát is ki lehetett próbálni
FOTÓ: NÉMETH PÉTER

Az európai sporthét keretében családi éjszakai sportnapot rendeztek múlt hétvégén
Sopronban. A Vasas-pályán
reflektorfényben volt lehetőség különböző sportágak
művelésére vagy kipróbálására. Többek között labdajátékok, atlétika szerepelt a programban, a fiatalok pedig játékos

formában, sorversenyek keretében mozoghattak.
– Az európai sporthét rendezvényeihez idén is csatlakozott a
Magyar Szabadidősport Szövetség. Ilyenkor, szeptember utolsó hetében minden a sportról,
a mozgásról szól, szerte Európában és Magyarországon egyaránt – mondta a rendezvény

kapcsán Kósa István, a Sopron
Városi Szabadidős Sportszövetség elnöke. – Sopron térségében mi is több sportrendezvényt szerveztünk az európai
sporthét égisze alatt, ennek volt
része ez a különleges hangulatú,
esti–éjszakai sportnap, amelyen
kicsik és nagyok egyaránt kimozoghatták magukat.

Belépőjegy: 1000 Ft
Jegyek válthatók a Pro Kultúra jegyirodájában
(9400, Sopron, Liszt Ferenc u. 1.)
és online a
prokultura.jegy.hu
oldalon.
E-mail:
jegyiroda@prokultura.hu
Telefon: (99) 517-517
www.prokultura.hu
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Több százan vettek részt a kutatók éjszakája soproni programjain

Tudományos kísérletek
MUNKATÁRSUNKTÓL

A kutatók éjszakája
keretén belül izgalmas és érdekes programokkal várták az
érdeklődőket a Soproni Egyetemen, a
Széchenyi-gimnáziumban, illetve a Soproni TIT-ben is.
A Soproni Egyetemen csaknem hetven különböző programon vehettek részt az érdeklődők: röptethettek drónt,

kipróbálhatták a kiterjesztett
valóságot, de akár vállalkozást
is indíthattak. A Benedek Elek
Pedagógiai Karon legóval tanulhattak a gyerekek, a matematika
és a fizika világába kóstolhattak bele játékosan a legkisebbek.
Ez utóbbi programon részt vett
Barcza Attila, Sopron és térsége
országgyűlési képviselője is.
A Széchenyi István Gimnáziumban huszonöt látványos
rendezvény várta a látogatókat. Szabadulószoba, kémiai
kísérletek, valamint földrajzi
és biológiai érdekességek színesítették a programot. Az eseményeket a diákok szervezték,

A hét mottója:
„Az emberek
próbálják takargatni
az igazságot, hogy
amit esznek, annak
arca és szíve is volt,
és még lelke is.”
Paul McCartney
(zenész, zeneszerző, a Beatles
együttes gitáros–énekese)

›

AJÁNLÓ

Könyvajánló
Barry Miles:
Paul McCartney

A legfiatalabb korosztályt is megszólították a kutatók éjszakája programjaival
FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS

A TIT csillagászati bemutatót is tartott
FOTÓ: NÉMETH PÉTER

›

MEGKÉRDEZTÜK A SOPRONIAKAT

Ön szerint fontos
a tudományos kutatás?
BAKOM JÓZSEFNÉ:
Szerintem a fő hangsúlyt a
betegségek megelőzésére
kell fektetni. Ha azonban
már megtörtént a baj, akkor
a gyógyítás módszereit kell
tökéletesíteni. Igaz, vannak
esetek, amikor tudományosan alátámasztott szemléletváltás is szükséges.

MAJOR KRISZTINA:
A tudománynak köszönhető, hogy megnőtt ez emberek életkora, és mind tovább
lehetünk egészségesek.
Igaz, vannak határok is: a
fiam kiskorában azt mondta,
elvisz majd a Marsra; most
már felnőtt, de az utazásra
még várni kell...

›

MI IS AZ A KUTATÓK ÉJSZAKÁJA?
A kutatók éjszakája egy Európa-szerte megrendezett ingyenes eseménysorozat a tudomány és a kutatói életpálya népszerűsítésére. Idén először két napon át, szeptember 28-án
és 29-én lehetett bepillantani a különböző tudományterületek titkaiba. Az első kutatók éjszakáján (2005-ben) még csak
néhány intézmény nyitotta meg kapuit, és szervezett érdekes
programokat, idén viszont már Magyarországon 260 helyszínén 2652 program várta a sok tízezer érdeklődőt. Európa-szerte közel félezer városban több mint egymillióan vettek részt a tudomány ünnepén.

Indul a Szülők egyeteme
Szeress, nevelj okosan! mottóval gyermeket váró kismamák, szülők
és nagyszülők vehetnek részt vendéghallgatóként a Soproni Egyetem
Benedek-karának kurzusain. A kezdeményezés országosan is egyedi.
Nemsokára már nemcsak az
egyetemi hallgatók ülnek majd
a Soproni Egyetem Benedek
Elek Pedagógiai Karának termei
ben, hanem vendéghallgatók
is – kismamák, szülők és nagyszülők csatlakozhatnak a számukra érdekesnek vagy aktuálisnak tűnő nagyelőadásokhoz
– derült ki az elmúlt héten tartott sajtótájékoztatón, amelyen

részt vett dr. Fodor Tamás polgármester is. Kissné dr. Zsámboki Réka dékánhelyettes a kezdeményezés kapcsán elmondta,
az érdeklődők a nekik összeállított órarendből választhatnak
a pedagógiai és pszichológiai
tájékozottságot megalapozó és
az általános műveltséget gazdagító tantárgyak közül. 14 oktató
vállalta azt, hogy beengedi a

szülőket nagyelőadásaira – ez
18 tantárgyat jelent. A kurzusok
segítenek a családoknak is, hogy
tudatosan nevelhessék gyermekeiket. Az oktatás októberben
indul, a leendő és gyakorló szülőknek, illetve nagyszülőknek
november végéig lesz lehetőségük részt venni az előadásokon. Jelentkezni lehet: http://
bpk.uni-sopron.hu

Egészségnap a Doborjániban

KOLOSZÁR JENŐ:
Saját magam is tapasztalom, hogy néhány évtized
alatt milyen sokat fejlődött
például a kórházi technika.
Továbbra is fontos, hogy
folytatódjanak a kutatások
az egészségügyben, azon
belül is a rákos betegek
gyógyításában.

BADOVITS KÁROLYNÉ:
A tudósok, a kutatók munkája során lett és lesz jobb,
valamint fejlettebb az emberiség. A világ olyan sokszínű, hogy szinte fel sem
lehet sorolni, mi mindent
kell még tökéletesíteni.
Ha tehetném, akkor én az
egészségre fordítanék több
figyelmet.

hiszen a gimnázium célja az
volt, hogy a tanulók aktívan
részt vegyenek városunk tudományos életében.
A Soproni TIT szervezésében pénteken a csillagászattól
kezdve a régészeten át a lelendő
múzeumi negyed ismertetéséig
bezárólag előadásokat tartottak,
szombaton pedig „Miénk a vár!”
címmel interaktív titokfejtő játékot rendeztek.

Az egészséges táplálkozás, az egészségmegőrzés, a sport
és az esztétikus terítés kapott főszerepet
a Doborjáni Ferenc
EGYMI-ben idén nyolcadszor megtartott
egészségnapon.
A Soproni Szakképzési Centrum Idegenforgalmi, Kereskedelmi, Vendéglátó Szakképző Iskola és Kollégiuma

vendéglátásszervező–vendéglős
technikus osztályának tanulói –
Varga Viktória osztályfőnök és
Schwendtner-Kovács Mariann
szakoktató vezetésével – ünnepi
díszasztalt terítettek meg az
aulában, majd szalvétahajtogatást tanítottak a diákoknak.
A programok között szerepelt
az ételkóstoló is, melyet természetesen nagy örömmel fogadtak a gyerekek.
Az egészségnap keretében
nagy hangsúlyt kapott a testmozgás is: Komlós Krisztina
személyi edző és táplálkozási

tanácsadó minden résztvevőt
átmozgatott a rendezvényen.
Az iskola védőnője, Csigó Luca
a kicsiknek Tiszta sor című foglalkozásán megtanította a helyes tisztálkodás mikéntjét,
majd a nagyok Függő és független címmel nézhettek meg
egy érdekes kisfilmet.
A program során a gyerekeket
hét helyszínen várták feladatok,
egy-egy feladvány teljesítésért
jutalom járt. A remek hangulatban telt délelőtt legemlékezetesebb pillanatait a diákok rajzokon is megörökítették.

Múzeumpedagógiai börze
A Soproni Múzeum szervezésében a soproni
evangélikus múzeumban tartották meg hétfőn az ingyenes múzeumpedagógiai börzét.
Az esemény jól sikerült, ugyanis idén a tavalyihoz képest kibővített helyszíneken még
több pedagógust láttak vendégül.
A rendezvényen a soproni, illetve a város környéki múzeumok, levéltárak, kulturális és turisztikai intézmények mutatták be a 2018/19-es tanévre szóló

programajánlatukat. A megjelent óvodapedagógusok, általános és középiskolai tanárok megismerhették a város iskolán kívüli
oktatási palettáját, az óvodás, általános és
középiskolás korosztály számára ajánlott
foglalkozásokat, és személyesen egyeztettek az intézmények munkatársaival. A vásári
forgatagok mintájára egy-egy intézmény
egy-egy asztalt kapott és ott fogadta az érdeklődőket.

Továbbra is várjuk az iskolák rendezvényeiről, ifjú tehetségeiről szóló értesítéseket a szerkesztoseg@sopronitema.hu e-mail címre!

Tudja ön, ki az a Paul
McCartney? Nyilván igen,
de lehet, hogy igazából
mégsem... Barry Miles
könyvéből azonban mindenki megtudhatja.
A kötet alapját 35 mélyinterjú képezi, melyet a szerző a ’90-es évek első felében rögzített Sir Paullal.
A visszaemlékezések egészen a kezdetektől indulnak, és leginkább – sőt, az
összterjedelmet figyelembe véve inkább kizárólag –
természetesen a Beatles-re
fókuszálnak. Ennek megfelelően kiemelt szerepet
kap a könyvben az a téma
is, ami vélhetően minden
rajongót és nem rajongót
a legjobban érdekel, jelesül Paul McCartney és
John Lennon személyes,
illetve kreatív, zeneszerzői
kapcsolata.

Ez történt
Sopronban
120 évvel ezelőtt született
Sopronban Steiner Antal
festő. Budapesten hunyt el
1966. április 16-án.
55 évvel ezelőtt Nagycenken rendezték az országos
lovasbajnokság döntőit. Az
Olimpiai Nagydíjat Magyar
Imre, Mezőhegyes versenyzője nyerte.
50 évvel ezelőtt hunyt el
Budapesten Éber Ernő agrárpolitikus, állattenyésztő,
gazdaságtörténész, a Sopron Megyei Gazdasági Egylet
titkára (1907–1917), ügyvezető igazgatója (1917–1920),
egyúttal Sopron vármegye
tb. főjegyzője. A Soproni Tejszövetkezet és a csermajori földművesiskola megalapítója. Budapesten született
1874. október 9-én.
A Széchenyi István Városi
Könyvtár internetes oldalán
(www.szivk.hu) megtalálható adatbázisból közöl részleteket lapunk.
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Kiss István,
Veronika és Balázs
Alma és fája –

ORVOS–BETEG
KAPCSOLAT:
HÁZASSÁGMODELL?
Igen. Talán leginkább a jól
funkcionáló házasság lehetne a szép példa. Mert
nyilván a kényszerházasság
szörnyű, az ókori, rabszolgatartó beteg-alávetettség
pedig ugyanúgy életképtelen, mint a dr. Bubó („diktál
a beteg, írja a doktor”) felállás. Annyiban más persze
az egész, hogy itt mindig a
beteg üdve az első, de azért
nem árt, ha közben az orvos is életben maradhat. Tanulni kell mindkét félnek –
egymást –, mert hiába tud
sokat az orvos a betegsé-
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gekről, ha szinte semmit a
betegéről, és ... tragikus, ha
a páciens folytonos gyanakvással tekint orvosdoktorára
(vagyis szélesebb értelemben az úgynevezett egészségügyi ellátórendszerre).
Kölcsönös bizalom nélkül
nincs boldog házasság. A
jó házasság titka valahol az
egymásra hangolódás. Ott
is mindenki tud valamit, és
tanul is a másiktól.
A cél az egészséges, kiegyensúlyozott és hos�szú élet.
Dr. Tschürtz Nándor

GYÓGYSZERTÁRAK
ÜGYELETI RENDJE
OKTÓBER 3–9.

Október 3.,
szerda

Patikaplus gyógyszertár
Határdomb u. 2., Alphapark

99/505–220

Október 4.,
csütörtök

Patikaplus gyógyszertár
Selmeci u. 15–17., Interspar

99/505–472

Október 5.,
péntek

Arany Kígyó gyógyszertár
Magyar u. 6.

99/311–732

Október 6.,
szombat

Benu Állomás gyógyszertár
Mátyás király u. 23.

99/312–437

Október 7.,
vasárnap

Erzsébet gyógyszertár
Győri u. 15.

99/311–254

Október 8.,
hétfő

Ezüst Kehely gyógyszertár
Kodály tér 12.

99/505–078

Október 9.,
kedd

Hajnal gyógyszertár
Malompatak u. 10.

99/506-544

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

KERESZTREJTVÉNY

PLUZSIK TAMÁS

Az alma nem esik
messze a fájától, tartja
a mondás, melynek
igazságáért nem kell
messzire menni Sopronban sem.
Kiss István villanyszerelő-mester számára egyaránt fontos volt
a szakma szeretete és a munka
becsülete mellett a közösségi
szerepvállalás is, hisz négy cikluson át volt a Sopron és Környéke Ipartestület választott
alelnöke. Veronika lánya és
Balázs fia tovább haladnak az
általa megkezdett úton – szakmailag és emberileg egyaránt.
– Semmi szülői példa vagy ráhatás nem volt az én pályaválasztásomban, sokkal inkább a
családunk egyik kedves barátja,
a fiatalon, egy Sopronban rendezett gyorsasági motorkerékpár-versenyen balesetben elhunyt Mészáros Károly beszélt
rá a villanyszerelő szakmára,
amiért így utólag is nagyon hálás vagyok neki – mesélt pályaválasztásáról Kiss István. – Sokszínű, sokrétű hivatás, melynek
elsajátításához persze olyan ragyogó tanárok is kellettek, mint
például Delbó György, aki a
szakrajzot és az elektrotechnikát tanította, vagy Kiss L. Sándor, aki az anyagismeretet és
Fekete László, aki a magyart és
a történelmet oktatta, de még
hosszan sorolhatnám kedves és
nagy tudású tanáraimat. A tanulás és a sport, ez töltötte ki
tinédzser éveimet, fogalmazhatok úgy is, hogy egészítették ki

Kiss Veronika, Kiss István és Kiss Balázs FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS
egymást. Kézilabdáztam, Szűcs
Géza tanár úr volt az edzőnk,
akitől fegyelmet, céltudatosságot, nem utolsó sorban pedig
„jó szöveget” is tanulhattunk,
de neki köszönhetem azt is,
hogy katona éveim alatt az akkor NB I-es Győri Textiles kapuját is védhettem. Szinte napra
pontosan negyven évvel ezelőtt
lettem magánvállalkozó, először
csak az egykori KPVDSZ, vagy a
soproni köznyelv szerint „hatszázágyas” üdülőben lévő főállásom mellett, méghozzá magyarfalvi telephellyel. A tanács
ipari osztályának nagy hatalmú
vezetője ugyanis azt mondta:
„Fiatal barátom, van Sopronban
elég villanyszerelő, szám szerint
négy, maga menjen vidékre!”…
– Apa kreativitása mindig is
példa volt előttem – kapcsolódott a beszélgetésbe Balázs

–, hisz ő szerényen elhallgatja,
hogy számtalan nagy munkája
mellett ő volt például a kezdeményezője a Felsőbüki Nagy Pál
utcában ma is funkcionáló szolgáltatóház létrejöttének, ahol
az első önálló műhelye is volt,
lényegében onnan nőtt ki az a
családi vállalkozás, melybe immáron mi, gyerekek is bekapcsolódhattunk. Először csak a nyári
szünetekben sürgölődtem apa
körül, persze fontos motiváció
volt az is, hogy az így kapott
pénzből vehettem első kerékpáromat, majd a fényképezőgépemet is, hogy aztán fokról fokra tanuljam meg a villanyszerelő
szakmát, letegyem a mestervizsgát, így ma lényegében én viszem a villanyszerelés vonalat.
– Apa pedig leveszi a vállunkról a rendkívül időrabló ügyintézést, az adminisztrációt és a

pénzügyi vonalat – fogalmazott
a szakmenedzseri és közgazdasági diplomával is rendelkező
Veronika. – És ami nagyon lényeges: nem kreált belőlünk
egyből főnököt, mindent meg
kellett tanulnunk, bár lány létemre mindig is műszaki érdeklődésű voltam, hiszen annak
idején a legó volt a legkedvesebb
játékom. Csakúgy, mint Balázs, a
nyári szünidőket én is a Höflányi utcai boltban töltöttem, sőt
év közben is szinte oda mentem
haza, ott nőttem fel, ma pedig a
cégen belül én vezetem a Faraktár utcai üzletünket.
– Büszke vagyok a gyerekeimre – zárta Kiss István –: a
kisujjukban van a szakma, úgy
a villanyszerelés, mint a bolt
ügymenete, viccesen szoktam
is mondani, hogy én már csak a
pont vagyok az „i” betűn…

NYERJEN PÁROS BELÉPŐT A TÉMAPARKBA!
A Soproni Témában keresztrejtvény is várja a játszani vágyókat. A megfejtéseket október 10-ig várjuk a Soproni Téma,
9401 Sopron Pf. 241. vagy a szerkesztoseg@sopronitema.hu e-mail címre. A helyes megfejtők között a Fertőrákosi Kőfejtő és Témaparkba szóló páros belépőt sorsolunk ki, melyet nyertesünk a Pro Kultúra jegyirodájában vehet át (Sopron, Liszt Ferenc u. 1.).
Szeptember 19-i rejtvényünk megfejtése: „Elmúlt a nyár,/ Kár érte, kár./ Sárgul a táj,/ Kár érte, kár.”. Szerencsés megfejtőnk: Németh Mónika Katalin, Sopron, Teleki Pál utca. Mai rejtvényünkben egy rendezvény neve található, amelyet október 13–14-én rendeznek meg a Liszt-központban.
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Bombasláger

sarok

KÓCZÁN
BÁLINT

Regeneráljuk a bőrünket!

Két bombanő slágerétől
hangos a világ zenei
piaca: Becky G és
Natti Natasha legújabb dalát ugyanis
csaknem egymilliárdan nézték már
meg a legnagyobb
videomegosztón.
Becky G és Natti Natasha tűsarkúi előtt hever a latin zenei piac,
mióta kihozták a Sin Pijama
című dalukat: a megtekintésre igencsak ajánlott hivatalos videó 800 millió (!) kattintás felett jár, vezetik a Billboard
latin rádiós játszási listáját, és
hetek óta nem lehet őket letaszítani a spanyol rádiós chart
trónjáról sem. Itthon is bontogatja szárnyait a pizsamás nóta:
egyre jobb helyen áll a Mahasz
listáján. A mindössze 21 esztendős Becky G már gondosan

2018. október 3.

MADARÁSZ
RÉKA

egyengeti a színészi karrierjét
is: látható volt például a 2017es Power Rangers filmben, valamint a FOX csatorna Emmy-díjas sorozatában, az Empireben. Mindeközben pedig olyan
előadókkal turnézott együtt a
csinos hölgy, mint Katy Perry,
Jason Derulo vagy a Fifth Harmony, illetve közreműködőként

feltűnt Pitbull, Daddy Yankee és
a CNCO mellett is.
Natti Natasha egészen kicsi
kora óta énekel, 14 évesen írta
meg első dalát. Az énekesnő
New York-ba ment szerencsét
próbálni, majd leszerződtette Don Omar stúdiója, azóta
slágerei a videomegosztókon
hódítanak.

Horváth Kornél
jótékonysági koncertje

Bőrünk nemcsak életkoronként, hanem évszakonként is eltérő ápolást
igényel. Ősszel különösen
nagy gondot kell fordítanunk
a regenerálásra, a táplálásra
és az időjárás viszontagságaival szembeni védelemre.
A napsugárzás ártalmas következményeiként apró ráncok, foltok jelenhetnek meg
a bőrünkön. A hidegebb évszakokat éppen ezért ajánlatos azzal kezdenünk, hogy
felkeresünk egy jó kozmetikust, aki praktikus tanácsokkal láthat el bennünket.
– Célzott kezeléseket ajánlunk a vendégeinknek annak
megfelelően, hogy a nyári napsütés milyen károso-

A Kossuth-díjas Horváth
Kornél ütőhangszeres
művész és Orosz Zoltán
harmonikaművész tartott
jótékonysági estet az
elmúlt héten a Lisztközpontban. Mint azt Mühl
Nándorné dr. Horváth
Margit, a koncert szervezője
lapunknak elmondta, a
felajánlásokat a Rotary
Club Sopron Pannonia a
szívszanatórium neurológiai
osztályának támogatására
fordítja. A soproniak példás
összefogásából közel
egymillió forint adomány
gyűlt össze.
FOTÓ: PROKULTURA.HU

dásokat okozott a bőrükön a bőrfelszínen egyenletesen
– tudtuk meg Szabó Ildikó mozgatva távolítják el az elmesterkozmetikustól. – Ősz szarusodott hámréteget.
elején mindenképp érdemes Már egy alkalommal is látbeiktatnunk egy klasszikus ványos eredményt lehet elarctisztítást. A
érni, de egy
hámlasztó keze- „Ősz elején minkúra általálések kiválóak a denképp érdeban 5–6 kebőr megújításá- mes beiktatnunk
zelésből áll.
ra, a foltok halvá- egy klasszikus
– A fénynyítására. Mivel
védelemarctisztítást.”
a hatóanyagoről továbbkat a peeling után mélyebb- ra se feledkezzünk meg, az
re tudjuk bejuttatni, ezek az őszi napsugárzás ugyanis
eljárások a dehidratált bőrt még veszélyes lehet – zárta
is felüdítik.
Szabó Ildikó. – Hideg, szeles
A hámlasztó kezeléseknek időben fokozottan figyeljünk
több fajtájuk van. A kémiai oda a hidratálásra, hiszen a
eljárások során gyenge sa- bőrünk könnyen kiszáradvakkal oldják fel a bőr felszí- hat. Nappalra egy minimum
ni, károsodott hámrétegét. A 15 fényvédő faktoros arckrémechanikai módszerek közé met, éjszakára pedig egy táptartozik a mikrodermabrá- láló, tartalmasabb kozmetizió. Ezt úgy kell elképzel- kumot javaslok, ha megfeni, hogy egy gyémántszem- lelően fel akarunk készülni
csékkel borított kezelőfejet a téli időszakra.

Paul McCartney:
a legenda visszatért!
Már megkaparinthatják a
rajongók Paul Mc Cartney útinaplószerűen megszerkesztett
Egypt Station című lemezét. Az
album – amely a 2013-as nagylemeze, a New óta az első – Sir
McCartney egyik saját festményéről kapta a nevét.
Amikor júniusban minden
tartalom eltűnt McCartney
Instagramjáról, sokan találgatni kezdtek, mi állhat a háttérben: az új album híre pedig
végre véget vetett ezeknek a

spekulációknak. Az eddig megjelent dalok szépen teljesítenek
a slágerlistákon. A videó pedig
nemcsak a The Beatles- és a
McCartney-fanokat hódította
meg, ugyanis már több mint
31 millió megtekintésnél jár a
YouTube-on.
A 18 Grammy-díjjal kitüntetett Sir Paul McCartney a legendás The Beatles alapító tagjaként már a hatvanas években
a világ egyik meghatározó rockzenésze volt.

2018. október 10. 18.00
Liszt Café (Liszt Ferenc u. 1.)

Kulturált beszélgetések
a kulturált városról

Az est témája:

Szüret után?
Terítéken a soproni
borkultúra
Beszélgetőtársak:
• Károlyi Gyula
(Európai Borlovagrend Soproni Legáció)
• Orosz Zsolt (borász, Winelife)
• Sass László (borbarát)
Szabad belépés!

INGYENES KÖZÖSSÉGI HETILAP
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