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ZÖLDTERÜLET-GAZDÁLKODÁSI DIVÍZIÓ

A fokozatosan lehűlő idő beköszöntével a Sopron Holding Zrt. 
zöldterület-gazdálkodási divíziója megkezdte a város tereinek, 
parkjainak és egyéb zöldfelületeinek téliesítési munkálatait, amely 
több különböző feladatot foglal magába.
A novemberi hónapban gondoskodunk a városszerte több helyre 
kiültetett rózsák téli védelméről, mely a tövek földdel való
feltöltését, ún. csirkézését jelenti, a várható fagyokkal szembeni 
ellenállás, valamint a jobb fejlődés érdekében.
Az elmúlt hetekben műszaki dolgozóink a Deák téren, a Széchenyi 
téren, a Petőfi  téren és a körforgalmakban elvégezték az automata 
öntözőrendszerek téliesítését, amely azok víztelenítését, a szűrők 
levételét, valamint a vezérlő egységek kikapcsolását jelenti. 

Írta: Nagy Zsolt főkertész, Sopron Holding Zrt. zöldterület-gazdálkodási divízióvezető

Végül, de nem utolsó sorban szintén említésre méltó őszi-téli teendőnk, a Sopronban 
2007-ben több területre – így a Jerevánra, a Kazinczy térre, a Szent István parkba, a 
Széchenyi térre és a Washington parkba – kihelyezett, szakemberink által készített 
madáretetők olajos magvakkal és egyéb madáreledellel való folyamatos feltöltése 
is, hiszen énekesmadaraink egész évben segítették a növények kártevőivel szembeni 
küzdelmünket, így ezen gondolattól vezérelve szeretnénk számukra könnyebbé 
tenni a szűkös téli időszak átvészelését.

NOVEMBERI FELADATOK

A Paur Iván utcában, októberben megkezdett utcasorfa pótlások folytatásaként a városban több helyen zajlanak 
továbbra is a fa- és cserjeültetések, pótlások. Mindemellett pedig hozzákezdtünk az őszi időszak 
egyik legnagyobb volumenű feladatához, a lombgyűjtéshez is, melyet gépi és kézi erővel egyaránt 
végzünk. A lombhullás hosszú folyamat, hiszen fafajaink különböző módon, más-más hatásra és 
eltérő időszakban kezdik el hullatni leveleiket. Mindezekhez igazodva ezt a munkafolyamatot 
tervszerűen végezzük, körülbelül 4-6 héten át.

ELSŐ

November 23., szombat 20.00-02.00
Liszt-központ

Zenél a
Continental Showband

 Fergeteges hangulat, büfé!

Jegyvásárlás csak elővételben,

asztalfoglalással, november 20-ig a
Pro Kultúra jegyirodájában

Jegyár: 2.000 Ft



 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



Soproni Erzsébet 
Oktató Kórház és 

Rehabilitációs Intézet 
(Sopron, Győri u. 15.)

felvételre keres munkájára igényes

KONYHALÁNYT
Alkalmazási feltételek:

További információ: tel: 99/514-200/1631; 

 

Krisztusi értékrend
– korszerű tudás!
A soproni Szent Orsolya Gimnázium szeretettel
várja a 4, illetve 8 évfolyamos gimnáziumi
osztályok iránt érdeklődő diákokat és szüleiket.

Beiskolázási tájékoztató: 2013. november 18. 1700

Nyílt nap: 2013. november 27. 750–1100



Molnár Ferenc:

November 23., szombat 19 órától

a Soproni Petőfi  Színházban

Molnár Anikó és

Horányi László

főszereplésével

Rendező: Pataki András

Belépőjegyek

a bérletes

előadásokra

is válthatók!

Jegyár:
3800 Ft, 3200 Ft
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NOVEMBER 21., CSÜTÖRTÖK 19.00

Dumaszínház
Liszt-központ

DUMA JAM
Három nagyágyú egyszerre a színpadon!

KOVÁCS
ANDRÁS

PÉTER

BADÁR
SÁNDOR

ARANYOSI
PÉTER

JEGYIRODA:



 

GEERS
HALLÓKÉSZÜLÉK

www.geers.hu

I N G Y E N E S
HALLÓKÉSZÜLÉK-
TESZTELÉS

4 ÉV GARANCIA
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VASENSE KÉSZÜLÉKEKRE
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A

INGYEN HÍVHATÓ
INFORMÁCIÓS VONAL

06-80/182-182

GEERS Hallókészülék Szaküzlet
Sopron, Várkerület 106.
Telefon: 99/887-001
Nyitvatartási idő: 
hétfő-szerda: 8-16:30 óráig; 
csütörtök: 8-18 óráig; 
péntek: 8-14 óráig

Rendel: Dr. Fücsek Mihály 
fül-orr-gégész, audiológus szakorvos

RÉSZLETFIZETÉSI 
LEHETŐSÉG

MEGKÖNNYÍTJÜK

A VÁSÁRLÁST

INGYENES 
HALLÁSVIZSGÁLAT
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IN
GYENES HALLÁSVIZSGÁLA

T

POPPER PÉTER
egyedi videófelvételei a 

PÁRKAPCSOLATOKRÓL
a Liszt-központban!

 

ŐSZINTÉN A SZERELEMRŐL
 

ÚJRAKEZDÉS
 

SZERETET
Részletek: 
www.prokultura.hu

November 24., vasárnap 19.00 
Liszt-központ

BUDAPEST 
JAZZ 

ORCHESTRA 
KONCERT

Meghívott vendégek: 
Malek Andrea és 
Mujahid Zoltán



Silva Naturalis-projekt

A természeti környezet ökológiai szolgáltatásai 
címmel tartottak konferenciát kedden a Nyugat-
magyarországi Egyetemen. A rendezvényen a 
Silva Naturalis-projekt megvalósításában részt-
vevők is beszámoltak az elért eredményekről.
A „Silva naturalis – A folyamatos erdőborítás 
megvalósításának ökológiai, konzervációbioló-
giai, közjóléti és természetvédelmi szempontú 
vizsgálata” című TÁMOP-projekt célja egy nem-
zetközi szinten is elismert, a folyamatos erdő-
borítás témakörét vizsgáló kutatóműhely létre-
hozása. A kétéves projekten 2012. október 1-jén 
kezdtek el dolgozni a résztvevők.
– A projekt megvalósításának felén vagyunk túl, 
ez a konferencia az eddig elért eredményekről, 
a munka összehangolásáról és a következő év 
céljainak kitűzéséről szól – mondta a sajtótájé-
koztatón prof. dr. Bartha Dénes, a projekt szak-
mai vezetője. – Elindítottunk egy négykötetes-
re tervezett kiadványsorozatot, melynek első, a 
nyáron már meg is jelent része foglalja össze a 
természetes erdőfelújítással kapcsolatos eddigi 
ismereteinket. A sorozat második kötete már a 
nyomdában van, a harmadik kötet szerkesztése 
pedig megkezdődött. Ami a gyakorlati eredmé-
nyeket illeti: kijelöltünk négy mintaterületet az 
országban – köztük egyet Sopronban. Ezeken a 
területeken rendkívül intenzív kutatásokat vég-
zünk, megalapozva ezzel a hosszú távú tervek 
megvalósítását, ugyanis nem csak két évben gon-
dolkodunk.
A Silva Naturalis-projekt keretében a fo-
lyamatos erdőborítás és az azt megvalósító 
természetközeli erdőgazdálkodási módszerek 
területén komplex kutatásokat végeznek, ami 
nemzetgazdasági szinten is jelentős társadal-
mi, gazdasági és természetvédelmi folyamatokra 
gyakorol hatást. Egyre nagyobb körben terjednek 
ugyanis az erdők környezet- és természetvédel-
mi, valamint közjóléti szerepének érvényesíté-
se érdekében tervezett és végzett erdőkezelési 
tevékenységek. A 15 részprojekt során hazai és 
részben nemzetközi viszonylatban is hiánypót-

ló, specifikus alapkutatásokat végeznek, neves 
külföldi kutatók bevonásával. Céljuk egy nemzet-
közi szinten is ismert és elismert, a folyamatos 
erdőborítás témakörét vizsgáló kutatóműhely 
létrehozása és a kutatók, kutatócsoportok közötti 
együttműködés erősítése. 
Az Új Széchenyi Terv keretében megvalósuló, 
közel 390 millió forintos projekt az Európai Unió 
támogatásával valósul meg, kedvezményezettje 
a Nyugat-magyarországi Egyetem, konzorciu-
mi partnere az Erdészeti Tudományos Intézet, 
szakmai vezetője prof. dr. Bartha Dénes, a pro-
jektmenedzser pedig dr. Puskás Lajos. A részt-
vevő intézetek a következők: Erdészeti Tudo-
mányos Intézet, Pécsi Tudományegyetem ku-
tatócsoportja, Nyugat-magyarországi Egyetem 
Növénytani és Természetvédelmi Intézet, Kör-
nyezet- és Földtudományi Intézet, Erdőművelési 
és Erdővédelmi Intézet, Erdővagyon-gazdálko-
dási és Vidékfejlesztési Intézet, Geomatikai, Er-
dőfeltárási és Vízgazdálkodási Intézet, Vadgaz-
dálkodási és Gerinces Állattani Intézet.

A természetközeli erdőgazdálkodás érdekében dolgoznak
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A SOPRONI PETŐFI SZÍNHÁZ ELŐADÁSAIRA

Sorszám:  . . . . . . . . . . . . .
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Érvényes: 2014. május 31-ig

Adószám: 18533093-2-08

Információ: www.prokultura.hu  www.soproniszinhaz.hu

PRO KULTÚRA SOPRON NONPROFIT KFT. — 9400. SOPRON, LISZT FERENC U. 1.

Karácsonyra ajándékozza

meg hozzátartozóit,

barátait és üzletfeleit

a Soproni
Petőfi Színház

ajándék-
utalványával!

Megvásárolható: a Pro Kultúra Jegyirodájában (Sopron, Liszt Ferenc u. 1.) 

és előadások előtt a Petőfi Színház pénztárában.


