


CSIRIBIRI
HALÁSZ JUDIT

ELŐADÁSA GYEREKEKNEK ÉS FELNŐTTEKNEK

Október 29. 11.00 és 15.00
Liszt Ferenc Konferencia
és Kulturális Központ

Zenészek:

ANTI TAMÁS
akusztikus gitár, mandolin, 
szájharmónika, ének

BARTHA TIBOR
billentyűs hangszerek,
hegedű, furulya, ének

FÖDŐ SÁNDOR
basszusgitár, ének

FODO
dob, ütőhangszerek,
melodion

MÓRICZ MIHÁLY
elektromos és
akusztikus gitár,
ének

Jegyár: 2.500 Ftwww.prokultura.hu

Október 23-án
17 órától 20 óráig

a városi ünnepség miatt

a Széchenyi tér
teljes lezárásra kerül.

A szervezők kérik a gépjármű
tulajdonosokat, hogy október 23-án

a Széchenyi tér 16. (Papírbolt) és a
Széchenyi tér 21. (Szent Orsolya Ált. Isk.)

közötti

PARKOLÓHELYEKET
HAGYJÁK SZABADON.

ÚTLEZÁRÁS
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EZ LESZ…

A megújulás lendülete 
Megnyitó: október 19., szerda 17 óra, Liszt-központ

Kiállítás a reformációi fotópályázat műveiből 
November 9-ig látogatható

Egy tea Endrei Judittal
Október 19. 18 óra, GYIK Rendezvényház

Final Cat Filmklub és Kis@Szombat
Október 19. 20 óra, Búgócsiga Akusztik Garden

Zorán koncert
Október 20., csütörtök 19 óra, Liszt-központ

Ugyanaz a fény 
Megnyitó: október 21., péntek 17 óra, 

balfi  művelődési ház

László Maya kiállítása – Megtekinthető november 27-ig

Kortársak között
Október 21. 18 óra, Cédrus Könyvkereskedés

Vendég: Gács Anna, a Szépírók Társaságának elnöke

A magyar festészet napja – kiállítás 
Megnyitó: október 21. 19.30, Torony Galéria

Megtekinthető november 3-ig

Colorstar és Coff ee or Not koncertek
Október 21. 21.30-tól, Búgócsiga Akusztik Garden

Fagyalszender koncert
Október 22., szombat 21.30, 

Búgócsiga Akusztik Garden

Wilfi ng Áron támogatói est

A magány változatai – előadás 
Október 23., vasárnap 19.30, Petőfi  Színház

Denevérek épületekben vagy 
épületlakó denevérek?

Október 25., kedd 17 óra, Roth-iskola díszterme

Kugler Péter biológus előadása

Milyen modern a domonkos rend 
napjainkban? – előadás

Október 25., kedd 16 óra, Pannónia Hotel

Az előadás után 18.30-kor a domonkos templomban 
ünnepi főpapi szentmise lesz

Táncház és Kis@Szombat
Október 26., szerda 21 óra, Búgócsiga Akusztik Garden

Nyitott kapuk a mauzóleumban
November 1–2., 10–18 óráig 

Széchenyi-mauzóleum, Nagycenk 

Ingyenesen látogatható – regisztráció szükséges: 
regisztracio@eszterhaza.hu e-mailen vagy a 99/360–023, 
99/537–640 telefonszámokon október 28-ig (12 óra)

HOL JÁRUNK?

Megfejtés
Október 12-i rejtvényünk megfejtése: 

domonkos kolostor (Széchenyi tér 4.), 

helyes megfejtőnk: Patocskai Gergelyné, 

Sopron, Fehér Dániel u. 6. Az ajándék 

könyvet a Pro Kultúra Jegyirodájában 

(Sopron, Liszt Ferenc u. 1.) veheti át. 

Domonkos kolostor 
(Széchenyi tér 4.)

A Széchenyi tér sarkán magasodó do -

mon kos templom szinte elragadja 

a fi  gyelmet a szomszédságában álló 

egyemeletes épületről, amely a 17. 

században Sopronban megtelepedő 

domonkos rend jelentős emléke. 

Az 1745–1750. között megépített ba -

rokk kolostor a templomot körbe-

ölelve zárt udvart képez, így együtte-

sen szerves egységet alkotnak. Meg-

jelenése a Sopronra jellemző, L alakú 

beépítéssel rendelkező barokk lakó-

házakhoz hasonló homlokzatkialakí-

tást követi, azaz a kapu az épület bal 

oldalán nyílik. Felette félköríves fülkét 

alakítottak ki, amelyet Szent Domon-

kos szobra díszít. Környezete és a mö  -

götte elterülő terület jelentősen meg-

változott, amikor a templom bal oldalán 

álló Tschurl-ház lebontásával (1938) 

a Mátyás király utcát megnyitották. 

FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS

Játékunkban egy neves épületről muta-

tunk be részletet, olvasóinknak pedig 

az a feladatuk, hogy a részletből felis-

merjék az egészet, és megírják nekünk, 

melyik épületet rejtettük el. Azok között, 

akik a helyes megfejtést október 24-ig 

beküldik a Soproni Téma, 9401 Sopron, Pf. 

241. vagy a szerkesztoseg@sopronitema.

hu címre, ajándékot sorsolunk ki.

Tel: 06 99 888 400 | info@hotellover.hu
WWW.HOTELLOVER.HU

ZENÉL A REPETA EGYÜTTES

PLUZSIK TAMÁS

Sopront nem elég szeretni, tenni 
is kell érte! – vallják azok a házi-
asszonyok, akik időről időre fel-
keresik a város legszemete-

sebb részeit, hogy rendet tegyenek. 

– „Valóságos ékszerdoboz” – így 
emlegetik Sopront országszerte. 
A város lakói, így mi is, azonban 

azt tapasztaljuk, hogy sokan 
nem vigyáznak a város tisztasá-
gára – mondotta dr. Weltler Mag-

dolna. Ő az egyik motorja annak 
a hol csak három, de esetenként 
akár húsz főből álló kis csapat-
nak, akik minden szerda délelőtt 
kesztyűt húznak és meg    keresik 
a város legszemetesebb, legel-
hanyagoltabb részét, hogy ott 
– ha csak időlegesen is – rendet 
tegyenek. 

– Az ingatlanok tulajdonosai 
és használói már réges-régen 
elfelejtették, hogy kötelességük 

az épülethez, a telekhez tartozó 
terület rendben tartása – vette 
át a szót dr. Varga Mária. – Úgy 
szól ugyanis az önkormányzati 
rendelet, hogy a tulajdonosok-
nak az útszegélyig terjedő részt 
kötelező tisztán tartaniuk, tehát 
a járdát és az ahhoz esetlege-
sen kapcsolódó zöld területet is. 
Gyakran azt is látjuk, hogy a jár-
dákról a bok  rok, a virágok közé 
söprik néhányan a szemetet.

– Sokszor kicsit sziszifuszinak 
is érzem a munkánkat, hiszen 
számtalanszor előfordul, hogy 
rendbe teszünk egy területet, 
és néhány nap múlva arra jár -
va ismét cigarettacsikkek százai, 
valamint eldobott papír zseb-
kendők fogadnak – kapcsoló-
dott a be  szélgetésbe legutóbbi, 
Deák téri akciójuk befejezését 
követően dr. Molnárné Barcza 
Ilona. – Egymás között szok-
tuk is mondani: a szemét nem 
fogy el! Haragszom az „eget 
szemlélő” kutyasétáltatókra is, 
akik jól tudják, hogy a házi ked-
vencük „nyomait” nekik lenne 
kötelességük eltüntetni a tör-
ténelmi belvárosban éppúgy, 
mint a parkokban.

Szemét szempontjából a vá -
ros legkritikusabb pontja a Csen -
gery utca, valamint a vasúti és 
az autóbusz-pályaudvar kör-
nyéke – ebben egyetértenek az 
önkéntes „szemétkommandó” 
tagjai, akik várnak mindenkit, 
akik szebbé, kulturáltabbá sze-
retnék tenni környezetünket.

Kötelességünk az útszegélyig terjedő rész rendben tartása

Nők Sopron tisztaságáért

RÖVIDEN

A Ligneumban 
a PC ősei

Retrószámítógép-ki  ál-
lí tás nyílt hétfőn a Lig -
neumban, ahol – már 
má  sodik alkalommal – 
igazi ritkaságokat tekint-
hetnek meg az érdeklő-
dők. Látható többek kö-
zött egy egyedülálló 
Psion kéziszámítógép-
gyűjtemény, továbbá 
egy még soha be nem 
mutatott eszköz is: az 
egyetem első számító-
gépe, egy IBM 5120 tí-
pusú PC 1980-ból. To-
vábbi kuriózumokkal is 
találkozhatnak a látoga-
tók: Intel, Compaq, Atari, 
IBM számítógépekkel 
és laptopokkal. A kiállí-
tás november 20-ig te-
kinthető meg. 

Adománygyűjtő 
Rotary-séta

A Rotary Club Sopron 
idén is megszervezi ha-
gyományos, adomány-
gyűjtő sétáját, mely ok-
tóber 23-án 10 órakor in-
dul a GYIK parkolójától. 
A Rotary-sétát Németh 
Kálmán volt ’56-os sop-
roni egyetemista veze-
ti. Az összegyűlt adomá-
nyokkal a környéken élő 
rászoruló gyermekeket 
támogatják.

Október 31.: 
zárva a hivatal 

Sopron Polgármesteri 
Hivatala az október 31-i 
munkanap-áthelyezés 
miatt október 31-én, 
hétfőn zárva tart.

›

A kis csapat minden szerda délelőtt megkeresi a város legszemetesebb részét 

és ott rendet tesz, felszedi a hulladékot FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS

Háromnapos ünnepségsorozatot tart az NYME az 1956-os 

forradalom emlékére. Október 21-én 18 órától ’56-os könyv-

bemutató és fi lmvetítés lesz a GYIK-ban, majd október 22-

én 11 órától „Hulló fogak, villanó fények” címmel váloga-

tást láthatnak az érdeklődők Bujdosó Alpár képverseiből az 

AMI Formatermében. Szombaton 16 órától díszünnepséggel 

folytatódik a rendezvény a GYIK-ban a Liszt Ferenc Szimfo-

nikus Zenekar közreműködésével. Másnap 16 órától a bota-

nikus kertben lévő ’56-os emlékműtől fáklyás felvonulással 

mennek a résztvevők a városi ünnepségre, a Széchenyi térre.

’56: egyetemi rendezvények
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Készséggel állunk magánszemélyek és vállalkozások rendelkezésére  

a Bank Burgenlandban, Eisenstadtban magyar nyelven. 

• Számlanyitás •  Hitelezés  
•  Megtakarítások • Biztosítások

Nálunk számít a személyes kapcsolattartás!

Keressen minket bizalommal, segítünk pénzügyei intézésében.

bank-bgld.atFiliale Eisenstadt, Neusiedler Strasse 33

MSc. Sass Gergely 

Tel.: 0043 2682 605 3581 

gergely.sass@bank-bgld.at

Lajkó Zsanett

Tel.: 0043 2682 605 3323

zsanett.lajko@bank-bgld.at

Dipl.-Kff. Dominek-Keserű Anett

Tel.: 0043 2682 605 3389

anett.dominek-keserue@bank-bgld.at



A félelem hőse – AL GHAOUI HESNA 

HALLÓKÉSZÜLÉK
ELEM NÉLKÜL

50%
most

kedvezmény

A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát!

A Phonak Audéo 50 B-R csúcskategóriás
újratölthető hallókészülék egyetlen feltöltéssel
akár 24 órán át folyamatos hallást biztosít.

Jelentkezzen be 2016. október 28-ig
ingyenes hallásvizsgálatra és próbálja ki 
az elsők között!

Az első 100 vásárlónak 
a töltőt ajándékba adjuk.*

*Ajánlatunk 2016. október 19-től 28-ig, valamint a készlet erejéig érvényes. 
A képen látható termék illusztráció.

Világújdonság:
24 órás működés 
egyetlen feltöltéssel

· Kizárólag az Amplifon 
Hallásközpontokban

· Most bevezető áron*
· Ingyenes kipróbálás

Amplifon Hallásközpont

Sopron, Széchenyi tér 20.
Bejelentkezés: 06 99 532 619

amplifon.hu

HALLÓKÉSZÜLÉK ELEM

5Ft*

Az akciós elem csak a soproni 
hallásközpontunkban vehető át**
*A kampányban való részvétel feltételei: Kizárólag hallókészülék viselők
vehetnek részt a kampányban. Egy személy 5 Ft/darab áron maximum
3 levél (összesen 18 darab) elemet vásárolhat. Egy levél, azaz hat darab
elem ára 30 forint. Vásárláskor hozza magával hallókészul̈ékeit, valamint a
Halló készul̈ék Nyilvántartási Kiskönyvét. Az itt felsorolt feltételek bárme-
lyikének nem teljesul̈ése esetén az 5 forintos darabár nem érvényes. **Az
ajánlat 2016. október 19-től november 7-ig, de legfeljebb a készlet erejéig
érvényes. A képen látható termék illusztráció.

Amplifon Hallásközpont

Sopron, Széchenyi tér 20.
Tel.: 06 99 532 619

amplifon.hu





VÁRJUK OLVASÓINK LEVELEIT!
Segítsen nekünk! Ossza meg véleményét szerkesztőségünkkel! 
Van egy jó története? Ismer érdekes embereket? 

Szerkesszük közösen a Soproni Témát! 
szerkesztoseg@sopronitema.hu






