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A jövőjükről döntenek

16. alkalommal rendeztek pályaválasztási napot Sopronban. Összesen 31 kiállító, köztük 18 szak
képző iskola és 7 munkáltató is bemutatkoztak a kiállításon a Liszt-központban. Fotó: Németh Péter
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Fókuszban
a gyógyítás

Csik Ferenc
emlékverseny

Készülődés
az ünnepre
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Hamisítatlan karácsonyi hangulatot, finomságokat és kézművestermékeket is ígérnek az idei
soproni adventi rendezvények szervezői. No
vember 29-én lesz advent első vasárnapja.

37. alkalommal rendezték meg
a Dr. Csik Ferenc Emlékversenyt

8

21. alkalommal szer
vezte meg szakdolgo
zói értekezletét a Sop
roni Gyógyközpont.
A tanácskozás célja
a szakdolgozók ismere
teinek bővítése, az új ku
tatási eredmények be
mutatása, illetve a sze
mélyes tapasztalatcsere.
A tudományos rendez
vényen 15 előadást hall
gathattak meg a részt
vevők. A soproni kórház
több mint 700 szakdol
gozójának háromne
gyede regisztrált
a programra.
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Világsztárral
énekelt
Virilisták köszöntése
Már hagyomány, hogy Lackner Kristóf születésnapján köszöntik a kamara és a város vezetői a virilistákat, azaz a legnagyobb
adózókat. Idén a Lackner-díjat dr. Krisch Róbert (középen),
a Mecánás-díjat pedig Bognár Csaba (jobbra) vette át.
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Sopronban lép fel Szekeres
Adrien, aki két év után ad ismét
adventi koncertet az evangé
likus templomban. Az énekes
nőnek tartalmas az éve: a kö
zelmúltban a világsztár And
rea Bocellivel lépett fel, lesz
szimfonikus nagykon
certje, de az ünnepvárás
alatt családját sem
hanyagolja el.
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16. alkalommal rendeztek pályaválasztási napot Sopronban

A jövőjükről döntenek

A pályaválasztási napon körülbelül 1000 általános iskolás vett részt.
Nemcsak a műszaki, idegenforgalmi, hanem például az egészségügyi
képzésekkel is megismerkedhettek. Fotó: Németh Péter
Huszár Judit

Összesen 31 kiállító, köztük 18
szakképző iskola és 7 munkáltató
is bemutatkozott a pályaválasztási kiállításon a Liszt-központban.
A programra a soproni és környékbeli általános
iskolák 7–8. osztályosait hívták meg, körülbelül
ezren vettek részt a pályaválasztási napon.
Forgó robotok, faipari gépek,
kozmetikai asztal, ételkóstoló,
újraélesztés – a soproni és kör
nyékbeli szakképzés valamennyi
területét bemutatták a pályavá
lasztási kiállításon. Idén 16. alka
lommal szervezték meg a prog

ramot, amelynek célja, hogy a di
ákok megismerjék a különböző
szakmákat. – A gazdaság szerep
lőinek is fontos, hogy a fiatalokat
a szakképzés felé irányítsuk
– mondta a rendezvény meg
nyitóján Horváth Vilmos, a Sop

roni Kereskedelmi és Iparka
mara elnöke. – Sopronban égető
probléma, hogy a képzett mun
kaerőből hiány van, így túlzás
nélkül mondhatjuk, hogy egy
jó szakma felér egy diplomával.
– A sikeres pályaválasztás
meghatározza a fiatalok jövő

jét – tette hozzá dr. Fodor Tamás.
Sopron polgármestere szerint
lényeges, hogy az iskolák mellett
a vállalkozói kör, a munkaadók is
megjelentek a kiállításon.
– Az a Soproni Szakképzési
Centrum feladata, hogy minden
piaci igényt kielégítsen – hang
súlyozta Králik Tibor, az idén
alakult intézmény főigazgatója.
Mint arról a Soproni Témában
beszámoltunk, júliusban jött
létre a Soproni Szakképzési Cent
rum, amelynek hat tagintézmé
nye van. Az iskolákban össze
hangolták a képzéseket a sop
roni gazdasági környezet igényei
szerint. A közelmúltban például
újraindították a kárpitosoktatást,
de már szárazépítő- és gazdasá
giinformatikus-képzés is van
Sopronban. A második szakma
megszerzését ingyenessé tette
a kormány, a felnőttképzést most
232 hallgatóval indították el, de
februárban és jövő szeptember
ben újabb diákokat oktathatnak.
A pályaválasztási kiállítást Szé
les Sándor kormánymegbízott,
a Győr–Moson–Sopron Megyei
Kormányhivatal vezetője nyi
totta meg.

Pályakezdők és keresett szakmák
Szeptemberben Győr–Moson–Sopron megyében 416 pályakezdő keresett állást, ez 28 százalékkal kevesebb, mint tavaly.
Sopronban keresett szakma a bolti eladó, szakács, festő és mázoló, tehergépkocsi-vezető, kamionsofőr, irodai adminisztrátor,
fodrász, manikűrös, pedikűrös, fizioterápiás asszisztens, mas�szőr, tanár, tanító, ápoló, mechanikaigép-összeszerelő, takarító, egyszerű ipari foglalkozású, valamint konyhai kisegítő volt.
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Megkérdeztük a soproniakat

Nehéz a pályaválasztás?
Cseh Marcell:
Nyolcadikban döntöttem
el, hogy informatikát szeretnék tanulni, nem bántam
meg. Tizenegyedikes vagyok, de már most gondolkodom a továbbtanuláson.
Valószínűleg a veszprémi
egyetemre és a budapesti
műszaki egyetemre jelentkezem majd.
Tokai Kata:
Nem volt nehéz a középiskola-választás, bár az utolsó pillanatban hoztam meg
a döntést. A szüleim teljesen rám bízták, ők nem
szóltak bele. Végül a szakma alapján döntöttem, illetve a nyelvoktatás is fontos szempont volt.

Reif Olivér:
Tizenegyedikes vagyok informatika szakon, szoftverfejlesztést tanulok. Azért
a Nádasdy-iskolát választottam, mert a könyéken
csak itt indítottak ilyen képzést. Elmentem a nyílt napra, ott is meggyőztek.

Hoszhopár Levente:
A nővérem is a Fáyba járt,
így egyértelmű volt, hogy
én is ide jövök. Mind a három helyen ezt az iskolát
jelöltem meg. Nem is bántam meg! Szeretnék majd
érettségi után továbbtanulni, a sport területe érdekel.

I N F OR M ÁC IÓ

MAGYAR FÖLDET A MAGYAR GAZDÁKNAK!
Most vegyen földet!

A magyar gazdák 350 ezer hektár állami földet vehetnek meg.
A nagybirtokok helyett a családi gazdaságokat kell helyzetbe hozni.
A kormány a 3 hektárnál nagyobb földeket nyilvános árverésen, a 3 hektár alattiakat egyszerűsített ajánlattételi felhívással értékesíti.
A nyilvános árveréseket a kormányhivatalok bonyolítják le 23 megyei jogú városban.
Az árverési hirdetmények legalább 30 napig nyilvánosak, az érdeklődők ezalatt szerezhetik be a regisztrációhoz szükséges okiratokat.
Minden gazda egyenlő eséllyel indul, mivel az állam kedvező kamatozású banki hitelt biztosít a vásárláshoz.

Részletes információk a kormányhivatalokban elhelyezett hirdetményekben, illetve a www.nfa.hu oldalon találhatók.

Készült Magyarország
Kormánya megbízásából.
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A szakdolgozói értekezleten több mint 500-an vettek részt

Civilek Sopronban

Fókuszban a gyógyítás

Pendelyes egyesület
Madarász Réka

Huszár Judit

A Soproni Pendelyes Kulturális Egyesület története elválaszthatatlan a Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskoláétól, ahol 1991 óta foglalkoznak néptáncoktatással. Ma már, ha
néptáncról van szó Sopronban, az emberek zömének a Pendelyes jut az eszébe.

A Petőfi-iskolában először
szakkör keretein belül műkö
dött a néptánctanítás. 1995-ben
jegyezték be a megyei bírósá
gon a Pendelyes Kulturális Egye
sületet, azóta segíti az egyesület
az intézmény hagyományőrző
néptáncos tevékenységét.
– Az iskola múltja, hagyo
mányai, szellemisége lehe
tővé tette és erősítette a tán
cos tevékenységet, ami az
intézmény arculatában azóta
is meghatározó jelentőséggel
bír – tudtuk meg Sipos Ferenc
től, a Soproni Pendelyes Kul
turális Egyesület elnökétől,
egyben a Petőfi-iskola igazga
tójától. – Azóta a művészeti
képzés az intézmény alapító
okiratába is bekerült, és mint
egy 500 gyerek jár iskolarend
szerű néptáncoktatásra.
A Petőfi-iskolában zajló nép
táncos tevékenységet a Soproni
Pendelyes Kulturális Egyesü
let teszi a színpadon, a prog
ramokon keresztül láthatóvá.
A szervezet tehetségfejlesztés
sel is foglalkozik: táncházat,
játszóházat és kézműves-fog
lalkozásokat szerveznek, a te
hetségfejlesztő műhely pedig
péntek délutánonként műkö
dik. A legközelebbi táncház és

21. alkalommal szervezte meg szakdolgozói értekezletét a Soproni Gyógyközpont.
A tanácskozás célja
a szakdolgozók ismereteinek bővítése, az
új kutatási eredmények bemutatása,
illetve a személyes
tapasztalatcsere.

könyvbemutató december 5-én
lesz „Anna néni daloskönyve”
címmel. Az egyesület saját
jurtatáborában nyaranta töl
tenek néhány napot a gyere
kek. A Soproni Táncfórumon
évente 3–4 alkalommal a Pen
delyes táncosai és vendégelő
adók lépnek fel. Ugyancsak
a Soproni Petőfi Színházban
mutatkozik be évente egyszer
– legközelebb február 6–7-én
– az egyesület összes korosz
tálya, köztük a senior csoport,
a Kacagány Táncegyüttes is.
A Sopron Táncegyüttessel a Ba
kony Fesztiválra készülnek, az
utánpótláscsapat, a Pendelyes
Táncegyüttes pedig Budapes
ten, a Hagyományok Házá
ban a győrújbaráti Csobolyó
Néptáncegyüttessel ad közös
műsort. Az egyesületnek saját
játszótere is van, melyet a tagok
üzemeltetnek közösségi munka
keretében – kötelező közösségi
szolgálatukat teljesítő diákok
segítségével. A tagság 2016ban színvonalas programok
kal ünnepli megalakulásának
25. évfordulóját, melyeken részt
vesznek majd az egyesülettel
baráti kapcsolatban levő felvi
déki és erdélyi magyar művé
szeti csoportok is.

Emlőrákszűrés, gépi lélegezte
tés, váratlan vérzés csillapítása,
a HPV-fertőzés kialakulása és
okai – csak pár téma az idei szak
dolgozói értekezlet programjá
ból. A tudományos rendezvé
nyen 15 előadást hallgathattak
meg a résztvevők. A soproni kór
ház több mint 700 szakdolgo
zójának háromnegyede regiszt
rált a programra. A városvezetés
nevében dr. Simon István alpol
gármester köszönte meg a szer
vezők munkáját és hangsúlyozta,
hogy a hatékony gyógyítás szem
pontjából nagyon fontosak az

A tudományos tanácskozáson a diagnosztika, az aktív ellátás és a rehabilitáció
témájában is hallhattak előadásokat a résztvevők Fotó: Németh Péter
ilyen továbbképzések. Az alpol
gármester méltatta a szakdolgo
zók áldozatkész munkáját is. – Az
ismeretek bővítése, a betegellá
tás további javítása, ez a szakdol
gozói értekezlet fő célja – hangsú
lyozta dr. Korányi László. A Sop
roni Gyógyközpont megbízott
főigazgatója elmondta: az elmúlt
két év komplex fejlesztései során

számtalan új, modern műszer
rel bővült a kórház eszközparkja.
A dolgozóknak folyamatos kihí
vást jelent az új műszerek meg
ismerése, a tanácskozáson pedig
a friss tapasztalataikat is meg
oszthatják egymással. A fő
igazgató hozzátette: idén soro
zatban harmadszor nyerte el az
év városi kórháza címet a Sop

Mestervizsgák –
dolgoztak, tanultak
A nyári mestervizsgák után
újabb 92 szakember vehette
át oklevelét a Liszt-központ
ban. Így már összesen 159-en
mondhatják magukat mester
nek. Az esemény jelentőségét a
mestervizsgákat szervező sop
roni kereskedelmi és iparka
mara elnöke, Horváth Vilmos
méltatta, majd dr. Simon Ist

ván alpolgármester mondott
köszönetet mindazoknak, akik
részt vettek a folyamatban, s
kérte a mestereket, hogy a tudás
utáni vágyuk a jövőben se csil
lapodjon. Dunai Péter, a Magyar
Kereskedelmi és Iparkamata
főtitkára az átalakuló szakkép
zésről, s abban a kamarák szere
péről is szólt. Elhangzott, uniós

forrásból és a kormány támo
gatásával országszerte ötezren
tettek mestervizsgát.
Az oklevelek átadása előtt
Szakály László, a Danubius
Hotels Szakképző Iskola és Kol
légium Szakoktatója fél évszá
zados kiemelkedő munkájáért
vehette át a kamara jubileumi
emlékérmét.

KÉSZ: negyed évszázad
Fennállásának 25. évfordulója alkalmából
ünnepi rendezvényt tartott a Keresztény Ér
telmiségiek Szövetségének Soproni Szerve
zete. A Szent Orsolya-iskolában dr. Osztie

Zoltán, a KÉSZ országos elnökének előadá
sát hallgathatták meg a résztvevők. Az ese
ményen részt vett dr. Fodor Tamás polgár
mester is.

roni Gyógyközpont, amelyet az
infrastruktúra fejlesztése mel
lett a szakdolgozók képzettsége
is indokolt.
Az értekezleten dr. Korányi
László megköszönte Németh
Rita munkáját. Az ápolási igaz
gató 40 éve dolgozik a Soproni
Gyógyközpontnál, ő volt az idei
rendezvénynek is a főszervezője.

Rendőrök
a vasúton
Rendőrségi iroda nyílt
a soproni vasútállomáson,
a szolgáltatóházban. A va
sútállomáson szolgálatot
teljesítő rendőrök közvet
len kapcsolatban állnak
a vasúttársaság biztonsági
személyzetével, így szük
ség esetén gyorsan és haté
konyan tudnak intézkedni.
Dr. Fodor Tamás polgár
mester hangsúlyozta: az
együttműködés hatásá
ra tovább javulhat a köz
biztonság a városban.
– Az állomásépületben
kormányablak és szolgál
tatóház működik, az ügy
felek számára is nagyobb
biztonságot jelent a rend
őrségi iroda – tette hozzá
Kövesdi Szilárd, a GYSEV
Zrt. vezérigazgatója.

Egészségünkért

40 éves kor felett gyakori a szemszárazság
Huszár Judit

Viszket és ég, szúr a szem, érzékeny
a huzatra, a látás homályossá válik – tipikus
jelei a szemszárazságnak. Minden harmadik
ember megtapasztalja élete során a tüneteket, a legtöbben 40 éves koruk felett. Szemszárazság esetén a könnyfilm elvékonyodik.
Fontos, hogy megkülönböz
tessük a kétfajta könnyezést:
a sírás általában érzelmi okból
vagy szemfájdalom miatt je
lentkezik, reflexes könnyezés
nek nevezi a szemészszakma.
A szemszárazsághoz nincs kö
ze, azt az alapkönnytermelés
csökkenése okozza.
– A szem felszínét könny
film borítja, feladata a szarués kötőhártya nedvesen tar

tása, a szem védelme és a szem
optikai felszínének optimali
zálása – kezdi dr. Cseke Ist
ván, a Soproni Gyógyközpont
szemészetének osztályvezető
főorvosa. – A folyamatosan
termelődő könnyet 10–20
másodpercenként pislogással
oszlatjuk el a szemfelszínen.
Szemszárazság esetén nincs
elég könny, ezért a szemfel
szín túl száraz lesz.

Dr. Cseke István
Általában a tünetek 40 év
felett jelentkeznek, idősebb
korban ugyanis az alap könny
termelést adó, járulékos könny
mirigyek száma csökken. A hor
monális változások is befolyásol

ják a könnytermelést, a nőknél
a változókorban szokott meg
jelenni a probléma. Belgyógyá
szati háttere is lehet, például
pajzsmirigy- vagy autoimmunbetegség. Ha valaki a sok kon
centráció vagy a számítógépes
munka miatt kevesebbet pislog,
akkor hamarabb is megtapasz
talhatja a tüneteket.
– A cigarettafüst, a szennye
zett levegő, légkondicionáló,
huzat is hajlamosíthat a szem
szárazság kialakulására, de a rö
vidlátás és a kontaktlencse-vise
lés is növeli a kockázatát – teszi
hozzá dr. Cseke István. – Meg
előzésként javasoljuk az utcai
szemüveg-, napszemüveg-vise
lést, illetve sokfajta jó minőségű
műkönny létezik, amellyel a tü
netek csökkenthetők.

A szemszárazságot mérni is
lehet, a Schirmer-könnyteszt

pár perc alatt megmutatja, hogy
mennyi a könnytermelésünk.

A szemszárazság kellemetlen tüneteit csökkentik
a műkönnyek is Fotó: illusztráció
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A száz éve elhunyt zeneszerző élete kapcsolódott Sopronhoz

Goldmark Károly emléke

›
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közérdekű közlemény

A diagnosztikai gép-műszer beszerzéseket támogató kormányzati program keretében megújul a Soproni
Gyógyközpont radiológiai eszközállománya. A fejlesztés
első fázisában zavartalanul megtörtént a CT-berendezés
cseréje, melynek eredményeként már az új készülékkel
végzik a betegek vizsgálatát. November 28-án megkezdődik az MR-készülék cseréje is. Az átmeneti időszakra
már előjegyzési időponttal rendelkező betegeket értesítették. A sürgős ellátást igénylő esetek MR-diagnosztikája
átmenetileg a régió társintézményeiben történik.

ez lesz…
Kora esti hangversenybérlet
November 25., szerda 18 óra, Liszt-központ
Scherzi Musicali – közreműködik a soproni iskolák
egyesített kórusa

Ügyes kezek foglalkozás
November 26., csütörtök 15.30, Széchenyi István
Városi Könyvtár, gyermekkönyvtár
Kézműves-foglalkozás Mikulás közeledtével

A Sába királynője a Margitszigeti Szabadtéri Színpadon
– ez a XX. század egyik legsikeresebb magyar operája

Goldmark Károly ebben az Ógabona téri
házban élt 1850-ben Fotó: Pluzsik Tamás

fotó: Margitszigeti Szabadtéri Színpad

Pluzsik Tamás

Ötven év szünet után a közelmúltban mutatták a Margitszigeti Szabadtéri Színpadon majd a budapesti
Operában Goldmark Károly: Sába
királynője című monumentális zenedrámáját.
A keszthelyi születésű zeneszerző éppen száz
évvel ezelőtt hunyt el Bécsben, de élete szorosan kapcsolódott Sopronhoz is.
Zenei ismereteinek alapjait
a gyermek Goldmark Sopron
ban szerezte meg, ugyanis kán
tor-jegyző édesapja Keszthely
ről 1840-ben Sopronkeresztúrra
(Deutschkreutz) költözött. Innen

›

az akkor tízéves kisfiú gyalogszer
rel járt be Sopronba Eypeldauer
Antalhoz hegedűórákra, majd
később az 1829-ben alapított
Zeneegyesület (Musikverein)
iskolájába. Tanulmányai során

több vizsgaelőadáson is közre
működött, 1843 októberében pél
dául Steiner és Wrchovszky tanu
lótársaival Kreuzer harmadik
etűdjét adta elő. 1847-ben Bécsbe
ment, majd bátyjával együtt,
akit a magyar országgyűlésbe
is beválasztottak, aktívan részt
vett a szabadságharcban. Annak
leverése után bátyja Amerikába
emigrált, ő pedig „zenei szülővá
rosában”, Sopronban húzta meg
magát, ahol hamarosan tagja lett
a színház zenekarának. Fellépett
kaszinói hangversenyeken is, de
egy későbbi visszaemlékezésé
ben azt írta, hogy Verdi: Ernani
című operájának soproni elő
adása, melyen ő is közreműkö

Képrejtvény

A két fotó látszólag teljesen egyforma, de ha olvasóink figyelmesebben megnézik, három
ponton különböznek egymástól. Azok között, akik ezeket megtalálják, és a helyes megfej
tést december 2-ig beküldik a Soproni Téma, 9401 Sopron, Pf. 241. vagy a szerkesztoseg@
sopronitema.hu címre, ajándékot sorsolunk ki.
November 11-i számunkban megjelent rejtvény nyertese Kozák Józsefné (Sopron, Gyiróti
u. 9.). Az ajándék könyvet a Pro Kultúra Jegyirodájában (Sopron, Liszt Ferenc u. 1.) veheti
át. Fotó: G. Nagy Béla – fotógrafika: Pluzsik Tamás

dött, élete meghatározó zenei
élménye volt.
Ebben az időszakban az Óga
bona tér 32. szám alatti házban
lakott, melyen ma is megtekint
hető Szakál Ernő által készített
emléktáblája. Legjelentősebb
operája a Sába királynője volt,
melynek 140 évvel ezelőtti szín
padra állításában Liszt Ferenc is
segédkezett.
Mint oly sokan, először ő is
nagy lelkesedéssel fogadta a száz
évvel ezelőtt zajló nagy háborút,
de amikor érkeztek a szomorú
hírek, elvesztette az alkotókedvét,
és végleg lecsukta zongorájának
fedelét. Károly unokájának eles
tét már nem tudta meg…

STKH:
Ozone
Zöld-díj
Első helyezett lett kate
góriájában az STKH, így
Ozone Zöld-díjat kapott
a cég. A Magyar Fenntart
hatósági Csúcson vehették
át az OzoneNetwork kö
zösségi tévécsatorna ál
tal alapított elismeréseket
a magánszemélyek, nagy
vállalatok, kis- és közepes
vállalkozások, civil szerve
zetek mellett idén az álta
lános iskolai osztályok és
szakkörök is. A pályázatra
38-an jelentkeztek, min
den kategóriában hárman
kaptak elismerő oklevelet
és díjat. Az STKH Sopron és
Térsége Környezetvédelmi
és Hulladékgazdálkodási
Nonprofit Kft. a kis- és kö
zépvállalati kategóriában
érdemelte ki az első helyet.
A zsűri a kukafesztivál sike
rei miatt ítélte oda az elis
merést a soproni cégnek.
Mint indokolták: a fesz
tivál szervezőinek célja
a szemléletformálás, sze
retnének segíteni abban,
hogy az emberek megért
sék a hulladékgyűjtés és
-feldolgozás fontosságát
és maguk is aktív része
seivé váljanak a környezet
terhelését csökkentő fo
lyamatoknak. Fogarassy
Csaba, a klímatanács fő
titkára a zsűrit képviselve
azt mondta, hogy a pályá
zati anyag olvasása közben
érezhetően „átjött a zson
gás”, és jövőre maga is el
látogat a kukafesztiválra.

Rongyszőnyegtől a gyapjúszőnyegig
November 26. 16 óra, Széchenyi István Városi
Könyvtár Bánfalvi Fiókkönyvtára
A tárlaton a Doborjáni EGYMI tanulóinak munkái
tekinthetők meg egészen december 30-ig. A kiállítást
Krutzlerné Szarka Tünde, az iskola igazgatója nyitja meg.

Soproni advent
November 27. – december 23., Fő tér, Várkerület
Ünnepélyes megnyitó: november 27. 18 óra

Nemzedékek vetélkedője
November 27., péntek, GYIK Rendezvényház

Pince Mustra a Dobos Pincészettel
November 27. 19 óra, Petőfi–Károlyi Pince, Petőfi tér 3.

Road – M.A.T.T.
Lemezbemutató koncert
November 27. 20 óra, Hangár Music Garden

Dj Bootsie Trio
November 27. 21.30, Búgócsiga Akusztik Garden

Energetikai nap
November 28., szombat 14 óra, Ligneum NYME
Látogatóközpont
Előadások és bemutatók a NYME Simonyi-kar
közreműködésével

Tamási Áron: Énekes madár
November 28. 19 óra, Petőfi Színház
Székely népi játék
További időpontok: november 30. 12 és 18 óra,
december 1. 12 és 15 óra, december 2. 15 és 19 óra

The White Dominos + Ozone Mama
+ Fat Fingers
November 28. 20 óra, Búgócsiga Akusztik Garden
Nemzetközi rockest

Ocho Macho koncert
November 28. 21 óra, Hangár Music Garden

Balekbál
November 28. 21 órától, GYIK Rendezvényház

Játékkuckó
November 29., vasárnap 10-12, GYIK Rendezvényház

Adventi gyertyagyújtás
November 29., vasárnap 16 óra, Balf, József Attila
Művelődési Ház,
November 29. 17.10, Görbehalmi Bányászmúzeum
November 29. 18 óra, Fő tér

Kőbaltától a kardig
November 30., hétfő 18 óra, Pedagógusok Soproni
Művelődési Háza
Kőhalmy Tamás festőművész-tanár-vadász előadása –
A létfenntartó vadászat korának alkonya

Környei Attila Társadalomtudományi
Szabadegyetem
December 1., kedd 17 óra, Roth-kollégium díszterme
Előadó: Vida Ági pszichológus, a Gazdagmami.hu
szerkesztője, téma: Teremts munkahelyet magadnak!
avagy: Hogyan indíts vállalkozást befektetés nélkül?

Unicum kupa
December 1. 18.30, Búgócsiga Akusztik Garden
A pingpong versenysorozat harmadik, befejező állomása
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„Azért vagyok, hogy
használjak”
Huszár Judit

Születésének 444.
évfordulóján idén
is megemlékeztek
Lackner Kristófról Sopronban. A legendás
városvezetőt 1613ban választották meg
először Sopron polgármesterének, megszakítás nélkül hatszor nyerte el a tisztséget, de többször volt
a város országgyűlési
követe is.
Polgármester, városbíró, jogtu
dós, ötvös, író – igazi polihisz
tor volt Lackner Kristóf. Sopron
egykori polgármestere 1571. no
vember 19-én született Sopron
ban, közéleti szerepvállalásáról
így vallott: „Azért vagyok, hogy

Lackner Kristóf születésnapjáról idén is a szobránál emlékeztek meg, Tóth Éva,
a gazdasági bizottság elnöke tartott ünnepi beszédet Fotó: Németh Péter
használjak!”. Már hagyomány,
hogy minden évben megemlé
keznek születésnapjáról a város
vezetői. Idén Tóth Éva, a köz
gyűlés gazdasági bizottságának
elnöke tartott ünnepi beszé
det, aki hangsúlyozta: Lackner
Kristóf példát mutatott nekünk

hűségből, Sopron-szeretetből,
ugyanakkor kora legmoder
nebb gondolkodású embere
volt, akinek örökségét tovább
kell vinnünk. A megemléke
zésen műsort adott a Horváth
József Alapfokú Művészetokta
tási Intézmény trombitaduója,

majd a város nevében dr. Fodor
Tamás polgármester, dr. Simon
István alpolgármester és Tóth Éva
elhelyezte az emlékezés és tisz
telet koszorúját Lackner Kristóf
szobránál, a Lackner-iskola diák
jai pedig pálmaágakat és virágo
kat tettek a szoborhoz.

A virilistákat köszöntötték
A virilista hagyományt 1996ban, az országban elsőként Sop
ronban élesztette újra a kereske
delmi és iparkamara, az akkori
kézműves kamarával és az
ipartestülettel. Lackner Kristóf
születésnapján megköszönik
a legnagyobb adózóknak, hogy
becsülettel kiveszik részüket
a közterhek viseléséből.
– Sopron elismeri azt a mun
kát, amelyet az itt működő vál
lalkozások a városért tesznek
– hangsúlyozta a rendezvényen
dr. Fodor Tamás polgármester.
A legjobb adózók köszöntése
után Horváth Vilmos, a kamara
elnöke, dr. Fodor Tamás pol

gármester és dr. Simon István
alpolgármester együtt adták
át az idei Lackner- és Mecénás

díjat. Előbbit dr. Krisch Róbert,
az Elzett Sopron Felületke
zelő Kft. ügyvezető igazgatója,

utóbbit Bognár Csaba, a FullSopron Kft. ügyvezető igazga
tója érdemelt.

A legnagyobb adófizető gazdasági társaságok Sopronban:
A.W.F. Kft., Aegon Magyarország Zrt., Casino Sopron Kft., Danubius Zrt., Dental-Pannonia Zrt.,
Determin Flottakezelő Kft., E.ON EDAH Zrt., E.ON Energiakereskedelmi Kft., Elzett Sopron Felületkezelő Kft., Euro-Elzett Kft., Gála-Kerzen Hungária Kft., GYSEV CARGO Zrt., GYSEV Zrt.,
Heineken Hungária Zrt., Ikea Industry Magyarország Kft., IMS Connector Systems Kft., Magyar
Posta Zrt., Magyar Telekom Nyrt., OTP Bank Nyrt., Resideal Zrt., Semperform Kft., Sempermed
Kft., SOBA Ingatlan Hasznosító Kft., Sopron Bank Burgenland Zrt., Sopron Holding Zrt., Soproni
Vízmű Zrt., STKH Sopron és Térsége Nonproft Kft., TAEG Zrt., Tesco-Global Zrt., Unimas Kft.
A legnagyobb adófizető egyéni vállalkozók:
Agg Pálné, dr. Ambrózy Andrea, Füzi István, Gyurka István, Hirschler László, Honti Ferenc,
Horváth Péter, Józsa Szabolcs, Kende Tibor, Kocsis László, Kubinszky János, Molnár Kálmán
István, Nagy Géza, Nemes Márk, Pusztai Mihály, Ragasitsné Susovits Erzsébet, Simon Péter,
Szakács Kálmánné, Szita Ákos, Yan Xiuhong

Készülődés az ünnepre

Idén is bemutatják a múzeum munkatársai és pártolói, hogy milyen lehetett
az advent a Storno-családnál Fotó: Balla Barnáné Klára
Huszár Judit

Hamisítatlan karácsonyi han
gulatot, finomságokat és
kézművestermékeket is ígér
nek az idei soproni adventi ren
dezvények szervezői. November
29-én lesz advent első vasár
napja, ekkor gyújtjuk meg az
első gyertyát a koszorún, és talán
sokaknak ekkor érinti meg elő
ször a lelkét az ünnep hangulata.

Vasárnap megkezdődik ad
vent, amely egészen Krisz
tus megszületéséig, karácso
nyig tart. Már hagyomány,
hogy a soproni Fő téren ilyen
kor mindig felállítják az óriási
fenyőfát, mellette a betlehe
met és az adventi kalendáriu
mot. A Fő téri programok már
pénteken 17 órakor elkezdődnek
és egészen december 23-ig tar
tanak. A színpadon a soproni

zenekarok, kórusok mellett
szinte valamennyi helyi iskola
diákjai bemutatkoznak, de ren
deznek mesekuckót és tánchá
zat is a kicsiknek, a gyertyagyúj
tást pedig mindegyik vasárna
pon 18 órakor tartják.
Idén a Soproni Múzeum új
foglalkoztatójában, a felújított
Eggenberg-házban is készülnek
programokkal, vasárnap 16-tól 19
óráig Macskakő-portéka elneve

zéssel adventi bazár lesz. – A Szö
vöde csoport tagjai és a múze
umi barátok rendeznek az udva
ron egy jótékonysági vásárt, ahol
mindenki a saját portékáit árulja.
A bevételek egy részét pedig
a Soproni Múzeumnak ajánlják
fel – tájékoztatott Martos Virág,
a Soproni Múzeum közművelő
dési munkatársa. – Az udvart szé
pen megvilágítjuk, szeretnénk
igazi adventi hangulatot terem
teni, bent az épületben pedig
mézeskalács-díszítést tartunk.
A következő adventi hétvé
gén a Storno-család életébe
kaphatunk bepillantást az Ars
Historica Színtársulat segítsé
gével, december 13-án pedig az
Eggenberg-házban Fény(le)lő
estet tartanak, lesz csipketánc,
a gyerekdalokból és versekből
pedig hógolyót gyúr Bedő Zsu
zsa és Pécsi Ildikó.
A Liszt-központban december
6-án tartják a Mikulás-napot,
délután 3 és 5 között fogadja
a házában a gyerekeket a nagy
szakállú, de ugyanezen a napon
délután négykor megnyitják az
adventi rajzpályázatra érkezett
művekből a kiállítást is, illetve
megnézhetik a Kaláka együttes
koncertjét is az érdeklődők.

5

Feladvány
Horváth Ferenc jegyzete
Hiába voltak a fogadkozások,
a világ – a tények szerint –
semmit sem tanult a 14 évvel
ezelőtti tragédiából, hiába haltak meg ezrek a szep
tember 11-i New York-i terrortámadásban. Akkoriban
szinte naponta hallottuk, hogy minden megváltozik,
semmi sem lesz olyan, mint szeptember 11. előtt. Az
USA persze hajtóvadászatot indított Oszáma bin Láden
ellen, s megszállta az al-Kaida terrorszervezetet és vezetőjét rejtegető Afganisztánt. Az amerikai katonáknak azonban csaknem
„A gyilkos terror hírére tíz évébe telt, míg – állíösszerándul az ember tólag – egy tűzharc sogyomra, s az átlag
rán megölték a világ akkor legkeresettebb teremberben tehetetlen
düh munkál. Nem érti, rorista vezérét. Oszáma
bin Láden meghalt, de
hogy miért kell ártat
lan emberek százainak, a terrorizmus tovább
él, most a fő ellenség
ezreinek meghalnia.”
az Iszlám Állam, amely
a jelek szerint könnyedén, újra és újra öl, földön, vízen és levegőben. Hol egy repülőgépet robbantanak
fel, máskor meg összehangolt és koncentrált támadást indítanak, mint legutóbb Párizsban és Maliban.
A gyilkos terror hírére összerándul az ember gyomra,
s az átlagemberben tehetetlen düh munkál. Nem érti,
hogy miért kell ártatlan emberek százainak, ezreinek
meghalnia. Nem érti, hogy miért nem fognak össze
azok, akik érdemben is tehetnének valamit a gyilkosságok ellen. Nem érti, hogy miért fontosabb egy-egy
nagyhatalom kisszerű belpolitikai érdeke egy kontinens biztonságánál. Nem érti, hogy vannak olyan vezetők, akik nem értik a nagy összefüggéseket, s csak
a maguk vélt igazságát hangoztatják, gyakran mások
rovására. Nem érti, hogy a világ legnagyobb és legerősebb hadseregei miért nem képesek összefogni
és összehangolt támadást indítani – most éppen az
Iszlám Állam ellen. Nem érti, hogy miért nem tanul
a világ. Nem érti, hogy miért csak a szavak és kinyilatkozások szintjén egységes – ezért szinte cselekvésképtelen – az euró-atlanti szövetség. Nem érti, hogy
egyes államok vezetői miért akarják rákényszeríteni
akaratukat más országokra. Ebben a nagy világjárásban – bárki bármit is mond – óhatatlanul is ott rejtőzik
a terrorizmus. Csak az oktalanok (vagy a tudatos hamisítók) mondhatják, hogy nincs összefüggés a kettő között, de persze az sem állja meg a helyét, hogy
mindenki terrorista, aki hívatlanul belép Európa vagy
Amerika földjére. A világ – Párizs után – most új feladványt kapott. A kérdés, hogy megtaláljuk-e a helyes
megoldást, mert ha nem, akkor ne álmélkodjunk, ha
újabb és újabb helyszíneket ér el a terrorizmus.
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Szennyezett
Kecsketejjel egészségesen téli levegő?
Az Onódi család a Harkai-domb lábánál 32 kecskét tart

Ne tartózkodjanak hosszú ideig a szabadban,
a kültéri, aktív fizikai munkát és a sportolást
halasszák el! – ezt javasolták a hónap elején
az ÁNTSZ szakemberei. Több városban (köztük Sopronban is) egészségtelen volt a levegő
a magas szállópor-koncentráció miatt.

Bertha Ágnes

Hogyan
lesz egy
varrónőből kistermelő? A kecsketej
immunerősítő hatása
a magyarázat. Onódi
Ágnes családjával
kecskéket tart, a tejjel,
sajttal és túróval pedig
már nem csak a közeli
hozzátartozóit látja el.
Harminckét kecske mekeg a Har
kai-domb lábánál körbekerített
telken. Egy szamár és három
kutya vigyázza őket – a kecskék
az Onódi család megélhetését
segítik. – Nagyfiúnk, Marcell az
első iskolai évében betegségből
betegségbe esett – meséli Ónodi
Ágnes. – Természetes immun
erősítőt kerestünk, a kecske
tej jótékony hatásairól pedig
sokat olvastunk, úgy gondoltuk,
kipróbáljuk.
Három kecskét tartottak kez
detben – eleinte még egy tó
malmi telken. Majd ahogy az

áll om ány nőtt, kiköltöztek
a Harkai-domb lábához. Egy bak
mellett jelenleg 23 anyakecske és
nyolc gödölye van, tejjel pedig
olyan bőven ellátják a családot,
hogy Ágnes a pár hónapja nyitott
sajtkonyhájában különböző íze
sítésű sajtot, túrót készít belőle.
– Sokan keresik a kecsketejet
– mondja Ági –, olyan családok
főleg, ahol asztmás, beteges
a gyerek, de érdeklődnek időseb
bek is. Sokan eleinte ódzkodnak
a kecsketejtől, mert azt hallot

ták, hogy büdös, de lassanként
megszeretik – és rájönnek, hogy
nincs is szaga.
Ágnes és férje, Norbert több
mint tíz éve költöztek Békés
csabáról Sopronba. – A férjem
egyik nap beült a kocsiba, és
eljött a nyugati határszélre sze
rencsét próbálni, mert nálunk
nem lehetett munkát találni.
Azt mondta, ha lesz valami,
értem jön...
A gyerekek – Marcell negyedi
kes az Orsolyában, Norbi elsős

a Petőfiben és az ötéves Csenge –
már Sopronban születtek. Ágnes
időközben kistermelő lett, elvé
gezte az Aranykalászos gazda
tanfolyamot, férje pedig autó
szerelőként Ausztriában dolgo
zik. – Hétvégénk, ünnepünk, sza
badságunk igaz nincs, a decem
ber–januári apasztás kivételével
napi kétszer megyek a kecskék
hez, akkor csak egyszer, etetni.
De a gyerekeink ebbe nőttek bele,
sokat segítenek; és ami a legfon
tosabb: egészségesen nőnek fel!

A garda – a jól látható hal
Dr. Kovács Sándor

Sorozatunkban lakóhelyünk
közvetlen közelében élő növé
nyek és állatok megismerésé
hez, védelméhez szeretnénk
hozzájárulni.
A pontyfélék családjába tar
tozó halunkat a természetked
velők többsége Hermann Ottó
által ismeri, aki a „Magyar halá
szat könyve” című munkájában
említette a látott hal jelzővel.
Részletesen leírja, hogyan követ
ték nyomon a vízfelszínen nagy,

sötét foltokban látható halrajo
kat a halászok a Tihany környéki
hegyekről. A Balaton nevezetes

hala a mi Fertő tavunkban is szép
számmal fordul elő – KözépKelet- és Észak-Európa nagyobb

A szálló por a levegőben elosz
latott finomszemcsés szi
lárd vagy folyékony halmaz
állapotú anyagok gyűjtőneve.
Levegőszennyezettségi mutató,
akárcsak a szén-monoxidra
vagy az ózonra, úgy erre is léte
zik meghatározott egészségügyi
határérték. Az önkormányzatok
akkor kötelesek tájékoztatni a la
kosságot, ha a szálló por értéke
két egymást követő napon
meghaladja a 75 mikrogramm/
köbmétert, riasztási kötele
zettség pedig akkor áll fenn,
ha a szálló por értéke két egy
mást követő napon meghaladja
a 100 mikrogramm/köbmétert
és a meteorológiai előrejelzések
szerint a következő napon sem
várható javulás.
November elején Budapes
ten szmogriadót rendeltek el,
de több városban is egészségte
len volt a levegő. A porszemcsék
ingerlik a szem kötőhártyáját,
a légutak nyálkahártyáját. A szál
ló por különböző légzőszervi

vízrendszereiben, tengereiben
is őshonos. Teste hosszúkás,
oldalról lapított, pikkelyei ezüs
tös színűek, háta egyenes vonalú,
szája felső állású, szeme nagy,
oldalvonala a legtöbb halunktól
eltérően hullámos lefutású, hát
úszója rövid, mellúszói jellegze
tesen nagyok, hossza maximum
50–60 centiméter. Tavasszal ívik.
Táplálékai: planktonok, rova
rok, kisebb halak. Az országos
horgászrekord 1.05 kilogramm.
Szmog az utaknál – a közlekedésnek is nagy szerepe
Népies elnevezései: sugárhal,
van a légszennyezésben Fotó: MTI – Balázs Attila
kardoshal, balatoniélmény+érték
hering.
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Jelentkezési feltételek:
- minimum 2-3 éves szakmai tapasztalat
- legalább középiskolai végzettség
- büntetlen előélet

VÁRADI
GYUSZI
VÁRADI
GYUSZI

VÁRADI GYUSZI

Jelentkezés: Szakmai önéletrajzokat a
muvtitkarsag@prokutlura.hu e-mail címre várjuk
2015. november 25-ig. Fizetés besorolás szerint.

DEMENIV MISI
DEMENIV MISI
DEMENIV MISI

MEGHÍVÓ
Szeretettel meghívjuk Önt

Dr. Seffer István (M.D., Ph.D., HDL.)
előadására.

Az előadás témái:
- Áttörés a mozgásszervi és ízületi
megbetegedések, valamint sportsérülések gyors,
műtét- és gyógyszermentes gyógyításában
- Új tudás a plasztikai sebészetben
- Sebészet és biotechnológia, avagy a jövő
orvostudománya
- Amit a köldökvér levételéről feltétlenül tudni kell
Helyszín: Pannonia Hotel (Sopron, Várkerület 75.)
Időpont: 2015.11.26. csütörtök 17.30
Moderátor: Dr. Pesty László filmrendező és producer
A belépés díjtalan, minden érdeklődőt szeretettel várunk!

VÁRADI GYUSZI
VÁRADI GYUSZI

Részletes információk a Soproni Petőfi Színház
weboldalán találhatóak (www.soproniszinhaz.hu).

DEMENIV MISI
DEMENIV MISI

VÁROS
VÁROS

A Soproni Petőfi Színház 1-1 fő állású, teljes munkaidőben alkalmazott, színházszerető, munkája iránt elkötelezett világosító és hangosító munkatársakat keres.

A munkakör a jelentkezések elbírálását
követően azonnal betölthető.
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A Soproni Petőfi Színház gyakorlattal rendelkező

megbetegedéseket okoz, mint
például az asztma. Különösen
veszélyeztetettek a gyerekek, az
idősek és a krónikus betegek.
A szálló por csökkentésének
lehetőségeiről tárgyalt a fenn
tartható fejlődés bizottsága – írja
az MTI. – A Földművelésügyi
Minisztérium a szilárd tüzelő
anyagok minőségi követelmé
nyeinek szabályozásával kívánja
ellensúlyozni a szálló por kon
centráció emelkedését – mondta
Rácz András. Az FM helyettes
államtitkára szerint a szállóporkoncentrációja azért is nőtt, mert
változtak a lakosság fűtési szoká
sai, 2010 óta megnőtt a vegyes
tüzelés aránya, ami főként a lig
nit magas kéntartalma miatt
nagyban árt a környezetnek.
A fűtés, az ipari termelés, a me
zőgazdaság és a légköri viszonyok
mellett a közlekedésnek is jelen
tős szerepe van a légszennyezés
ben, éppen ezért a szakemberek
azt kérik, hogy aki teheti, hasz
nálja kevesebbet az autóját.

CSABAYZSUZSI
ZSUZSI
CSABAY
CSABAY
ZSUZSI
CSABAY
ZSUZSI

CSABAY ZSUZSI

A VIRTUÓZOKTURNÉSZERVEZŐJE
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A FILHARMÓNIA
A VIRTUÓZOK
FILHARMÓNIAMAGYARORSZÁG
MAGYARORSZÁG

JEGYÁR: 2900 FT | A JEGYEK NEM HELYRESZÓLÓK. | JEGYEK KAPHATÓK A LISZT FERENC KONFERENCIA ÉS KULTURÁLIS KÖZPONTBAN

JEGYÁR:
2900
| ALISZT
JEGYEK
NEMTURNÉSZERVEZŐJE
HELYRESZÓLÓK.
KAPHATÓK
A LISZT
FERENC KONFERENCIA
ÉS KULTURÁLIS OLDALON.
KÖZPONTBAN
AFTVIRTUÓZOK
A FILHARMÓNIA
MAGYARORSZÁG
(9400
SOPRON,
FERENC
U.
1., TEL: 06 99 517| JEGYEK
500), A TICKET
EXPRESS
JEGYIRODÁIBAN
ÉS A WWW.JEGYMESTER.HU
(9400 SOPRON, LISZT FERENC U. 1., TEL: 06 99 517 500), A TICKET EXPRESS
JEGYIRODÁIBAN ÉS A WWW.JEGYMESTER.HU OLDALON.
JEGYÁR: 2900 FT | A JEGYEK NEM HELYRESZÓLÓK.A |MŰSORVÁLTOZTATÁS
JEGYEK KAPHATÓK AJOGÁT
LISZTFENNTARTJUK!
FERENC KONFERENCIA ÉS KULTURÁLIS KÖZPONTBAN
A MŰSORVÁLTOZTATÁS JOGÁT FENNTARTJUK!
(9400 SOPRON, LISZT FERENC U. 1., TEL: 06 99 517 500), A TICKET EXPRESS JEGYIRODÁIBAN ÉS A WWW.JEGYMESTER.HU OLDALON.
WWW.FILHARMONIA.HU
A MŰSORVÁLTOZTATÁS
JOGÁT
FENNTARTJUK!
WWW.FILHARMONIA.HU

A VIRTUÓZOK TURNÉSZERVEZŐJE A FILHARMÓNIA MAGYARORSZÁG

JEGYÁR: 2900 FT | A JEGYEK NEM HELYRESZÓLÓK.
| JEGYEK KAPHATÓK A LISZT FERENC KONFERENCIA ÉS KULTURÁLIS KÖZPONTBAN
WWW.FILHARMONIA.HU
(9400 SOPRON,
LISZT FERENC U. 1.,TURNÉSZERVEZŐJE
TEL: 06 99 517 500), A TICKET EXPRESS
JEGYIRODÁIBAN ÉS
A WWW.JEGYMESTER.HU OLDALON.
A VIRTUÓZOK
A FILHARMÓNIA
MAGYARORSZÁG
A MŰSORVÁLTOZTATÁS JOGÁT FENNTARTJUK!
JEGYÁR: 2900 FT | A JEGYEK NEM HELYRESZÓLÓK. | JEGYEK KAPHATÓK A LISZT FERENC KONFERENCIA ÉS KULTURÁLIS KÖZPONTBAN
WWW.FILHARMONIA.HU
(9400 SOPRON, LISZT FERENC U. 1., TEL: 06 99 517
500), A TICKET EXPRESS JEGYIRODÁIBAN ÉS A WWW.JEGYMESTER.HU OLDALON.
A MŰSORVÁLTOZTATÁS JOGÁT FENNTARTJUK!

WWW.FILHARMONIA.HU

„…Ha nem akadályoznának a munkámban,
továbbra is emberi életeket tudnék megmenteni…”

2015. november 25.

Kultúra, művészetek
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Soltra E. Tamás a Középkori Magyar Aranyforintok Sorozat negyedik tagján dolgozik

Soproni aranypénztervező
Bertha Ágnes

2012-ben indította el
a Magyar Nemzeti Bank
a Középkori Magyar Aranyforintok Sorozatát, melyből eddig a három Anjouházi uralkodó – I. Károly,
I. Lajos és Mária királynő –
emlékpénze készült el. Mindhármat Soltra E. Tamás tervezte, az utolsó egy egyesült államokbeli értékelés alapján bekerült a világ
tíz legjobb aranypénze közé 2014-ben.
Soltra E. Tamás tíz évvel ezelőttig
párhuzamosan művelte az érem
művészetet és a szobrászatot,
majd az utóbbi terén elmaradtak
a felkérések, és megszűnt a városi
kőfaragó műterem is. Ekkor for
dult a pénztervezés felé, 2006
óta a Magyar Nemzeti Banknak
tervez emlékpénzeket. Az első 9
évvel ezelőtt készült a nándor
fehérvári diadal emlékére, majd
ezt követte a 2009-es Kazinczy
ezüst emlékérme és 2011-ben
Liszt Ferenc aranypénze.

– Az aranypénztervezéssel
az éremművészet terén újabb
lépcsőfokra léphettem – meséli
Soltra E. Tamás. – Itt a legszi
gorúbb méretszabályokat kell
követni, az aranypénzt nagyon
kicsi, 0,4 milliméteres plaszti
kai kiemelkedéssel kell tervezni.
A Magyar Nemzeti Bank 2012ben írta ki pályázatát a 11 darabból
álló Középkori Magyar Aranyfo
rintok sorozatra. Ennek első tag
jára, az I. Károly aranyforintjára
kiírt pályázatot Soltra E. Tamás

nyerte el. A sorozat
második darabja volt
I. Lajos aranyforintja, majd
Mária királynő aranyforintja
következett, amely nemzetközi
„karriert” futott be. Az amerikai
Krause Publications médiaköz
pont minden évben tíz kategó
riában minősíti a világon kiadott
emlékpénzeket. A 2014-es érmék
között a legjobb aranypénz kate
góriában a Mária aranyforintja
bekerült az első tízbe. Tavaly
csak ez az egy érme képviselte
Magyarországot, és az elmúlt
évtizedekben is csak ezüst és
színesfém kategóriában szüle
tett magyar elismerés.
– Mire a tervből banki fize
tőeszköz lesz, jó félév is eltelik

– mondja az
éremművész. – Három grafi
kai tervből választja ki az MNB
a megfelelőt, majd elkészítem
a 160 milliméter átmérőjű gipsz
mintát. Ebből hosszú hetek alatt
– külön szerszámokat készítenek
mindkét érmeoldalnak – készül
el a pénzverdében a 20 millimé
teres 23 karátos aranypénz, mely
nek 50 ezer forint a névértéke.
A Mária-pénzérméből vertek
rézváltozatot is, 2000 forintos
névértékkel.
Soltra E. Tamás jelenleg a soro
zat negyedik darabján, Zsigmond
király aranyforintján dolgozik,
a grafikák a napokban kerülnek
a zsűri elé.

Soltra E. Tamás a pécsi művészeti gimnázium és a Bors István szobrászművésznél eltöltött gyakorlati idő
után 1980-ban végzett a pécsi tanárképzőn rajz–földrajz szakon. Tanított Tolna és Somogy megyében,
majd feleségével Sopronba
költöztek, itt a Belvárosi Általános Iskola pedagógusa volt.
1988-ban felvették a Művészeti
Alap tagjai közé a szobrász szakosztályba, majd elvégezte a pécsi egyetem intenzív rajz szakát.
1994-től vesz részt a NYME Alkalmazott Művészeti Intézetének képzésében, jelenleg mint egyetemi docens oktat plasztikát. A Magyar Képző- és Iparművészek Szövetsége
érem szakosztályának tagjaként
megnyíltak előtte a nemzetközi
kiállítási lehetőségek is. Szobrai és emléktáblái Sopron,
Győr, Szombathely és Budapest köztereit díszítik.
Érmei a soproni érembiennálén kétszer érdemelték ki a nagydíjat,
a FIDEM – Nemzetközi Éremművészeti
Kiállításon háromszor nyert díjat.
Soltra E. Tamás

Fotó: németh péter

Szülinapi koncert
Az eredeti Prakker nótákat is előadták a hétvégi Prakker koncerten
az infi-házban. A soproni rock zenekar 1969. november 29-én alakult,
azóta év végén mindig tartanak egy szülinapi bulit. Fotó: Németh Péter

Dr. Scherfel Tibor
Hajónaplót írt
Megjelent dr. Scherfel Tibor
nyugalmazott sebész
főorvos önéletrajzi
ihletésű könyve,
a Hajónapló. A ki
advány művé
szeti album is,
amely az orvos
nemcsak író,
de festő énjét is
megmutatja.

Dr. Scherfel Tibor

– Hogy miért született meg
a Hajónapló? Rengeteg „kin
csem” van, amiről csak én
tudok, vagy csak én isme
rem a hozzájuk fűződő
élményeket, története
ket – mondja dr. Scherfel
Tibor. – Ezeknek a kin
cseknek nagy része saját
szellemi termék, kézműves
alkotás. Mintegy két
száz színes olda
lon keresz
tül ezeket
foglaltam
most cso
korba,
bízva

abban, hogy soraim másokban is
gondolatokat indukálnak, emlé
keket hoznak elő – vall önélet
rajzi ihletésű könyvének szüle
téséről a Soproni Gyógyközpont
nyugalmazott, Király Jenő-díjas
sebész főorvosa. A Hajónapló
exkluzív művészeti album is,
melyből megismerhetjük dr.
Scherfel Tibor alkotói énjét, íze
lítőt kapunk rajzainak és festmé
nyeinek hangulatából. A szerző
arra is magyarázatot ad, miért
pont a Hajónapló címet adta
könyvének.
– Felemás visszatérés a címe
annak az akvarellemnek, mely
a könyv címlapjára került. Egy
ókori gályát ábrázol, melynek
a kapitánya nyilván vezetett
hajónaplót, írt a szirénekről,
a viharról és a renitens matró
zokról is. Hát, így voltam ezzel
én is, ezért Hajónapló…
A könyv bemutatója novem
ber 29-én, vasárnap délután
5 órakor lesz a Perkovátz Ház
Daruka-termében (Sopron,
Széchenyi tér 12.). A szerzővel
Pluzsik Tamás beszélget.

Szobrok, műemlékek, középületek

Esterházy-palota
(Templom utca 4.)

Sorozatunkban Sopron neves műemlékeit, építészeti–szobrászati kincseit mutatjuk be a Soproni Múzeum segítségével.
A ház tulajdonosai 1379-től kezdve ismertek, ma
gas rangú, jelentős személyiségek: gazdag föld
birtokos nemesek, vagyonos patríciusok, jeles
egyházi személyek voltak. 1614-től 1945-ig az
Esterházy család birtokában volt. 1921 decembe
rében, a népszavazás napjaiban ebben az épület
ben számolták a Sopron és a környező 8 község
hovatartozását eldöntő népszavazás szavazatait.
Az épületben ma az Erdészeti Múzeum működik.
A kiváló osztrák zeneszerző és karmester, Joseph
Haydn (1732–1809) 1760 és 1790 között a herceg
Esterházy család udvari karmestereként több al
kalommal időzött e ház falai között. Haydn a her
cegi család szolgálatában Kismartonban (ma Ei
senstadt) és Eszterházán (ma Fertőd) dolgozott,
vezette az udvari zenekar mellett az udvari ope
ratársulatot, valamint ő vezényelte le a herceg
napi kamarazenéléseit is.

Tréfás
zenék
diákokkal
Iskolai kórusok és a soproni
szimfonikusok mutatnak be
közös produkciót novem
ber 25-én, 18 órától a Lisztközpontban. Scherzi mu
sicali, vagyis Tréfás ze
nék címmel tartják a Kora
esti hangversenybérlet so
ron következő koncertjét.
Az esten a Szent Orsolyagimnázium, a Széchenyigimnázium, az Eötvös-isko
la, a Roth-szakközépiskola,
valamint a NYME Benedek
Elek Pedagógiai Karának
kórusai adnak elő közös
produkciót a Soproni Liszt
Ferenc Szimfonikus Zene
karral. A hangversenyen
Horváthné Kemény Tünde,
a Szent Orsolya-gimnázi
um ének-zene tanára vezé
nyel. – Rengeteg előkészítő
munkát igényel a koncert,
de minden alkalommal
megéri, hiszen a végered
mény mind a résztvevők
nek, mind a közönségnek
örömteli élmény – mond
ta Kóczán Péter, a hangver
seny szervezője.

Decemberben a
Soproni
Petőfi Színházban!
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Csik-emlékverseny

Csik Katalin, dr. Csik Ferenc lánya volt a rendezvény díszvendége
Fotó: Németh Péter

Dr. Csík Ferenc az 1936-os berlini
olimpián, százméteres gyors
úszásban szerzett aranyérmet.
Évről-évre az egykori kiváló
sportolónak kívánnak méltó
emléket állítani a sportesemén�
nyel, amelyet közösen szerve
zett a Soproni Úszók Baráti Köre
Sportegyesület, a Széchy Tamás
Sportiskola Sopron, valamint az

Rázó László

Idén már 37. alkalommal rendezték meg a dr. Csik Ferenc
Emlékversenyt Sopronban.
A megmérettetésen csaknem négyszáz versenyző mérte össze
tudását különböző úszásnemekben.

Új helyen
a téli
teremfoci
Idén is megrendezi
a 2015/2016-os téli kispá
lyás labdarúgó-bajnoksá
got a Sopron Városi Sza
badidősport Szövetség.
A helyszín kivételesen a Gár
donyi-iskola sportcsarno
ka lesz, mivel a Novomaticaréna átépítési munkálatai
jelenleg nem teszik lehető
vé a csarnok zsúfolt hasz
nálatát. –Kérjük a sportba
rátok szíves megértését, az
ideiglenes állapot elfogadá
sát! – mondta Kósa István,
a szövetség elnöke.

önkormányzat Sportfelügyeleti
Csoportja.
A rendezvény megnyitóján
dr. Simon István alpolgármester
kiemelte: Csik Ferenc példája erőt
ad és kitartásra ösztönöz minden
sportolót. Sopron városa nagy
szabású uszodafejlesztés előtt áll,
amely a vízi sportok megerősö
dését eredményezheti.
Az emlékversenyen ezúttal
közösen indult a két soproni
egyesület, aminek meg is lett
az eredménye. – Megmutathat
tuk, milyen a soproni úszósport
valódi ereje. A csapatverseny
ben az egyesített csapatunk
meg is nyerte a Sopron Kupát
az Eger és a Szentendre előtt
– mondta Szabó Zoltán, a Sop
roni Úszók Baráti Köre Sport
egyesület vezetőedzője.
A soproni úszók számára 100
méteres gyorsúszásban kiírt
Vécsei Vilmos Kupát Pózvai
Kiara és Ring Richárd nyerte.
Az emlékversenyt támogató
Soproni Vízmű különdíját 10
év alatti kategóriában Horváth
Alexa és Pózvai Olivér, a 10 év
felettiek mezőnyében Pózvai
Kiara és Kókai Áron nyerték.

Elcsúszott az SVSE
Páder Vilmos

A 90. percben kapott góllal 3–2-re kikapott
Kisvárdán az SVSE. Supka Attila tanítványai
nem érdemeltek vereséget, mindent megettek a sikerért, de több nehézséggel is meg
kellett küzdeniük. A játéktér inkább hasonlított dagonyázó rétre, mint focipályára, valamint nagyon fárasztó volt az utazás.
A vereség mindig fájó, de főleg
akkor, ha kiküszöbölhető hibák
miatt történik mindez. Jovetics
kiállítása elkerülhető lett volna.
Veszteségével hátrányba hozta
csapatát. Balszerencsés körül
mények között esett az első gól,
Grabant Bence Sifter Tamásra

lőtte a labdát, s onnan pedig
a hálóba került: 1–0. A kapott gól
felpörgette a soproniakat, nagy
nyomás alá helyezték a Kisvárda
kapuját, fölényük még a szünet
előtt góllá érett: 1–1. A második
játékrészben a hazaiak hamar
kihasználták emberelőnyü

ket, s a 64. percben Erős Gábor
révén megszerezték a vezetést:
2–1. A 80. percben pályára lépett
a soproni gólfelelős Baracskai,
aki rövid játék után a hálóba
talált: 2–2. Már mindenki a mér
kőzés végét várta, amikor a 90.
percben Rajczi gólja beállította
az végeredményt.
– Több volt ebben a mérkőzés
ben, de nemcsak a pálya talajával
kellett megküzdenünk, hanem
azzal is, hogy nagyon „lejtett”
– mondta Supka Attila szakmai
igazgató. – Emellett megenged
hetetlen hibákat követtünk el.
Az NB II-es labdarúgó-bajnok
ság 14. fordulója után 16 ponttal
a 14. helyen áll a soproni csapat.

KARÁCSONYI VÁSÁR ÉS KÖZÖS ÜNNEPVÁRÁS
SOPRON FŐ TERÉN ÉS A MEGÚJULT VÁRKERÜLETEN
Helyszín: Sopron, Fő tér, Várkerület • Időpont: 2015. november 27. – 2015. december 23.
Az idei évben is hamisítatlan karácsonyi hangulattal, fenyő- és fahéj illattal, étel- és italfinomságokkal, kézműves termékekkel várjuk a kedves Soproniakat és a Sopronba látogató vendégeinket Sopron Fő terére és a megújult Várkerületre.
Rendezvényünkön a téren felállított óriás fenyőfa, a hívogató betlehem, és a mindenki számára figyelemfelkeltő adventi
kalendárium sokszínűsége mellett megtalálja a legkiválóbb hazai kézműves remekeket, kiváló ajándékokat vásárolhat a kirakodóvásárban, és meleg finomságokkal kényeztetheti magát a kedves látogató! Teakülönlegességek, forralt bor, puncs és
természetesen gyermekpuncs mellett kicsik és nagyobbak örömüket lelhetik a színpadi programokon is, ahol Sopron szinte
valamennyi iskolája és óvodája bemutatja műsorát. A legkisebbek és a kicsit nagyobbak után Sopron ismert és még kevésbé
ismert, de feltörekvő tehetségei csillogtatják meg tudásuk legjavát.

2015. november 27., péntek

17:00 Sopron Táncegyüttes műsora
18:00 Soproni Advent 2015
ünnepélyes megnyitója
18.30 Balázs Fecó-koncert
19:30 Radler Swing

2015. november 28., szombat
16:00 Song Office
17:30 Scarbantia zenekar
19.00 Repeta zenekar

2015. november 29., vasárnap

2015. november 30., hétfő
17:00 Járóka Jenő – Adventi dalok

2015. december 4., péntek

17:00 Kiss József – Gitármuzsika

16:00 Hermann Ovi – Csokimikulás
16:30 Pendelyes Táncegyüttes
17:00 Halász Ovi – Decemberi disznótoros
18:00 Melange Time

2015. december 2., szerda

2015. december 5., szombat

2015. december 1., kedd

Smalltown Jazzers

2015. december 3., csütörtök
17:00 Figurás Banda
19:00 In the name of Rock

16:00 Jégvirág – T. Horváth József műsora
17:00 Lilienn és Kónyai Tibor Jazz Duó
18:00 Gyertyagyújtás
19:00 Lilienn és Kónyai Tibor Jazz Duó

15:00 Drazsé zenekar
16:00 Vasutas Koncertfúvós Zenekar – Pécs
17:00 R. Class
19:00 Varnyú Country

(A műsorváltozás jogát fenntartjuk!)

PROGRAM

Programjaink során természetesen nem feledkezünk meg az ünnepvárás meghittségéről sem, minden vasárnap közösen
gyújtjuk meg hatalmas adventi koszorúnk egy-egy újabb gyertyáját.

2015. december 6., vasárnap

16:00 Pikulás Mikulás – Dudora együttes Mikulás-váró műsora
17:00 Mikulás érkezése
18:00 Gyertyagyújtás – Második gyertya meggyújtása
19:00 Acoustic Dreams

A város idei fenyőfáját a Tanulmányi Erdőgazdaság biztosítja.
Jöjjön el hozzánk, töltsünk el egy vagy több estét közösen az ország egyik legszebb főterén, várjuk együtt a karácsony ünnepét idén is, Sopronban!

MESEKUCKÓ ÉS JÁTÉK HÁZ – a Soproni Pendelyes Kulturális

Egyesület képességfejlesztő és ügyességi játékai, kosaras körhinta,
melyeken önfeledten szórakozhatnak a gyermekek!
Nyitva: hétköznap 17-19.00 óráig, hétvégén 15-19.00 óráig.

Szombat: 16-17.00
18-19.00

Daltanulás – Adventi, karácsonyi dalok
Mesélő képek – mesék diafilmről, ahogy a szülők és nagyszülők
gyermekkorában
Vasárnap: 16-18.00 Adventi kézműves foglalkozások – ajándék és fenyőfadíszek készítése

Ha szeretné, hogy gyermekének biztosan legyen helye, előzetesen jelentkezhet az info@petofisopron.hu e-mail címen!

2015. november 25.

Vendégsorok

A labda…

Sipőczné Radics Ildikó férjével, Csabával és azzal
a bizonyos labdával

A szerző Sipőczné
Radics Ildikó nagyon
szereti a labdarúgást.
Soproni születésű.
Egy időben kacérkodott az újságírással is.
Az egykor volt Soproni Maraton sportoldalán számos tudósítása, írása jelent
meg. Jelenleg férjével, Csabával Ménfőcsanakon él.
November 15-én, vasárnap este
az Arénában jó volt magyarnak
lenni! Egyszerűen elmondha
tatlan érzés volt részese lenni
ennek a sikernek. Ezt minden
magyarnak át kellene élnie! Az
utolsó percek, a hosszabbítás
volt a legőrjítőbb, hiszen aho
gyan fogytak a másodpercek,
úgy közeledett feltartóztatha
tatlanul az Eb. Idegenek moso
lyogtak össze, boldog arcok tekin
tettek egymásra. Ennyi boldog
embert nem is tudom, mikor
láttam utoljára! Akkor, azokban
a másodpercekben semmi más
nem számított, önfeledt boldog
ság töltötte el a szíveket. Egyek
voltunk akkor ott mi, magyar
szurkolók, hiszen ahogyan a mér
kőzésen végig, úgy a hajrában is
egy emberként biztattuk a ma
gyar játékosokat. Akkor, azok
ban a percekben rájuk figyelt
az ország, ők voltak Magyaror
szág. Amikor pedig a mérkőzést
követően az egyik magyar játé
kos kirúgta a meccslabdát, nem
is álmodtam arról, hogy esetleg
hozzám kerülhet. Persze, szól
tam a férjemnek, hogy „Csaba

›

nézd, a labda!”, de azt gondoltam,
már valahol az első sorokban gaz
dára talál. Hát, nem így történt,
és ennek nagyon örülök. Olyan
élmény ez, amit életem végéig
emlegetni fogok, ebben egészen
biztos vagyok. Nem tudom, hogy
megérdemeltem-e, de szeretném
hinni, hogy méltó tulajdonosa
leszek ennek a labdának. Persze,
szorítottam nagyon, vigyáztam
rá, de elmondhatatlan érzés volt,
amikor a szurkolók, köztük idős
bácsik is, megkérdezték, meg
simogathatják-e, megcsókol
hatják-e a labdát? Mint valami
kincsre, nemzeti ereklyére néz
tek a röviddel azelőtt még pályán
lévő labdára.
Sokan kérdezték tőlünk, mi
lesz a sorsa? Nagyon jó lenne
aláíratni a válogatott tagjaival,
majd azt követően méltó helyet
szeretnék találni neki otthonunk
ban. A mérkőzés labdája nem az
egyetlen futballereklyénk, hiszen
máig őrzöm azokat a spirálfüze
teket, melyekben az SLC-ről meg
jelent írásokat rendeztem for
dulóról fordulóra, s ezek egyikét
még a játékosok és Győrfi Laci
bácsi is aláírta. Olyan labdám is
van, amelyet a későbbi élvonal
beli Matáv FC labdarúgói írtak alá,
de van számos más ereklyém is.
A norvégok elleni pótselej
tezőn aratott kettős győze
lem adta örömben persze ott
van a kimondott, kimondatlan
latolgatás, hogyan fogunk sze
repelni az Európa-bajnokságon?
Azt hiszem, korai lenne még
ennyire előre menni. Ezt az örö
met, ezt a boldogságot meg kell
most élni, természetes, hogy az
ember reménykedik, bizakodik,
és ilyen nyitány után úgy érzi,
semmi sem lehetetlen.

lelátó

Röplabda

November 25., szerda 16 óra, Fáy
Alapfokú városi lány röplabda bajnokság 5. forduló
(Fáy–Berzsenyi)

Vízilabda

November 28., szombat 12.30, Csik Ferenc uszoda
OB II Nyugati csoport 4. forduló

Labdarúgás

November 28. 13 óra, SVSE sporttelep
SVSE–Soroksár, NB II-es labdarúgó mérkőzés

Tájfutás

November 28–29, Soproni hegyvidék
Mirelit–Zimankó Kupa

Sakk

November 30., hétfő 14 óra, Hunyadi-iskola
Városi alapfokú sakk torna

Kosárlabda

December 2., szerda 19 óra, Novomatic-aréna
Sopron KC–BC Cibona

2015. november 25.
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Ruják már visszatért, de az utolsó meccs előtt Bavcic bokája megsérült

Két vereség hazai pályán
Két soproni vereséggel folytatta szereplését múlt héten az SKC
együttese. A kosárlabdázókat a belga
Antwerp Giants
a nemzetközi kupában, az Atomermű
SE pedig a bajnokságban győzte le.
A FIBA-Kupában október végén
rendezett atwerpeni meccsen
három negyeden keresztül jól
tartotta magát az SKC, csak a haj
rában dőlt el a meccs a belgák
javára. A visszavágó már kevésbé
sikerült jól: a soproni csapat
végig sok hibával, indiszponál
tan játszott, a találkozó hamar
eldőlt. Így a soproni fiatalok is
szerepet kaphattak a nemzetközi
kupában, Molnár Márton például
6 pontot dobott a mérkőzésen.

A vége sima vereség lett, Sopron
KC – Antwerp Giants 55 – 81.
Szombaton a Paks ellen újabb
nehéz hazai meccs várt Sabáli
Balázs együttesére. Ruják vis�
szatért ugyan, de a bemelegítés
nél Bavcic bokája sérült meg, és
néhány perc után nem tudta
folytatni a játékot. A csapatok
fej-fej mellett haladtak, a máso
dik negyedben aztán kiválóan
szállt be a játékba Radulovic,
a center pontjaival pedig ellé
pett ellenfelétől az SKC, a szü
netben három pont volt a ha
zai előny (36-33). A harmadik
negyedben már Rancic dobá
sai is ültek, Tiggs pedig pont
erősen játszott így 9 ponttal
is vezetett a Sopron. Úgy tűnt,
eldől a meccs, a Paks azonban az
utolsó negyedben hármasokkal
megfordította az állást, és a talál
kozó végéig megőrizte minimá
lis előnyét. A végeredmény: Sop
ron KC – Atomerőmű SE 71 – 76.

– A középső két negyedben jól
védekeztünk, az első és utolsó
etapban azonban nem állt össze
a védelem, nem tudtunk mit kez
deni a paksi triplákkal – értékelt
Sabáli Balázs, vezetőedző. – Nem
lassítottuk a játékot, amikor kel
lett volna, többször is rossz dön
téseket hoztak a játékosok, ezért
nem sikerült nyerni.
Távozott Patonay
Az Alba Fehérvár elleni mérkőzés után történt incidens
miatt távozott az SKC-tól
Patonay Imre szakmai igazgató. A találkozót követően
néhány drukker minősíthetetlen hangnemben beszélt
a szakmai stáb tagjaival, illetve Patonay Imre lányával,
akit ezután sokkos állapotban kórházba kellett szállítani. A történéseket követően Patonay Imre bejelentette távozását.

Rossz hete volt az SKC-nak: a belga Antwerp Giants és a paksi Atomerőmű SE
is győzni tudott Sopronban Fotó: Németh Péter

U16 bajnokok tornája Sopronban Babos tornagyőztes
A Soproni Darazsak Akadémia
szervezésében ismét városunk
ban rendezik meg az U16-os
bajnokok tornáját. Az MKOSZ
égisze alatt szervezett sport
eseményen a soproni együt
tes és a Csata DSE képviseli
Magyarországot, mellettük hat
nemzet legjobbjai látogatnak
városunkba.

A Darazsak Akadémia fiatal
játékosai az orosz Moszkva, az
olasz Velence, a lett Riga, a horvát
Vodice, a cseh Brno és a lengyel
Sokolow együttesei ellen játsz
hatnak kiélezett mérkőzéseket
a Novomatic-arénában.
– Az elmúlt években komoly
rangot vívott ki magának a torna:
az indulók közül csupán egy

nemzet válogatottja nem volt ott
nyáron a portugáliai Eb legjobb 8
csapata között – mondta a Sop
roni Darazsak U16-os csapatának
edzője, Czirják Szilvia. – A nyolc
klubban 21 Eb-résztvevő tehet
ség pattogtatja a labdát, és biz
tos idén is lesznek olyanok, akik
ezen a tornán hívják fel magukra
a szakemberek figyelmét.

A torna látogatása ingyenes, a
mérkőzések szórakozást nyújta
nak a kosárlabda szerelmeseinek,
a játékosok és edzők pedig értékes
tapasztalatokat szerezhetnek. Az
elődöntőket pénteken, a helyosz
tókat és a döntőt szombaton ren
dezik. Az eredményeket nyomon
lehet követni a sopronidarazsak.
com weboldalon.

Babos Tímea két játszmában, 1 óra 18 perc alatt legyőz
te az első helyen rangsorolt (WTA-rangsorban 60.) japán
Doj Miszakit a 125 ezer dollár (36,6 millió forint) összdí
jazású, tajvani keménypályás női tenisztorna vasárna
pi döntőjében.
Babosnak ez volt a második WTA-trófeája. A Magyar Táv
irati Iroda szerint a világranglistán 84. magyar 15 ászt
ütött, öt bréklabdát hárított, és két alkalommal nyerte el
ellenfele adogatását.

Sopron Megyei Jogú Város

Sopron Megyei Jogú Város

PÁLYÁZAT

PÁLYÁZAT

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
pályázatot hirdet

JOGI SZAKREFERENSI
munkakör betöltésére.

Pályázati feltételek:
•
•
•
•
•
•
•

jogász szakképzettség,
számítógépes felhasználói ismeretek (Word-, Excel-, Internet-használat),
büntetlen előélet,
cselekvőképesség,
magyar állampolgárság,
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése,
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tv. (Kttv.) 85. §-a alapján ne álljon fenn
összeférhetetlenség.

Előnyt jelent:

• közigazgatásban szerzett gyakorlat,
• jogi szakvizsga,
• közbeszerzési gyakorlat.

Munkakör fő tartalma:

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatát és Polgármesteri Hivatalát érintő szerződések, megállapodások,
közgyűlési előterjesztések, közbeszerzési eljárás során készített dokumentumok jogi megalapozottságának
vizsgálata, önkormányzati rendeletek előkészítése, a szakmai irodák munkáját segítő jogi tanácsadás,
segítségnyújtás.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

• az önéletrajzot, a 45/2012.(III.20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerint,
• az iskolai végzettséget igazoló okiratok másolatát,
• előzetes nyilatkozatot arról, hogy a Kttv. 85. §-ában meghatározott összeférhetetlenségi ok a pályázat
benyújtásakor fennáll-e,
• 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt, vagy annak megkéréséről szóló igazolást.

Illetmény és juttatások: A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a hivatal
Közszolgálati Szabályzata szerint.

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
pályázatot hirdet

KÖZTERÜLET-FELÜGYELŐI
köztisztviselői állásra

Munkakör alkalmazási feltételei:

• Felsőoktatásban szerzett közszolgálati szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és
közszolgálati másodfokú szakképesítés,
• közszolgálati középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és közszolgálati szakképesítés; vagy
középiskolai végzettség és közterület-felügyelői vizsga.
• számítógépes felhasználói ismeretek (Word-, Excel-, Internet-használat),
• büntetlen előélet,
• cselekvőképesség,
• magyar állampolgárság,
• vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése,
• kinevezés előtt egészségügyi, fizikai és pszichikai alkalmassági vizsgálaton való részvétel és alkalmasság,
• a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tv. (Kttv.) 85. §-a alapján ne álljon fenn
összeférhetetlenség,
Várunk olyan jelentkezőket is, akik nem rendelkeznek közterület-felügyelői vizsgával, de annak letételét vállalják
(a költséget a hivatal biztosítja, tanulmányi szerződés keretében).
Előnyt jelent: német nyelvismeret.

Munkakör fő tartalma:

A közterület-felügyeletről szóló törvényben rögzített feladatok ellátása (közterület jogszerű használatának,
rendjének és tisztaságának ellenőrzése és a szükséges intézkedések megtétele, közreműködés az épített
környezet, az önkormányzati vagyon, a közrend és közbiztonság védelmében) és önkormányzati rendeletekben
meghatározott közterület-felügyelői feladatok ellátása.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

• önéletrajzot, a 45/2012.(III.20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerint,
• az iskolai végzettséget igazoló okiratok másolatát,
• előzetes nyilatkozatot arról, hogy a Kttv. 85. §-ában meghatározott összeférhetetlenségi ok a pályázat
benyújtásakor fennáll-e,
• 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt, vagy annak megkéréséről szóló igazolást.

Illetmény és juttatások: A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a hivatal
Közszolgálati Szabályzata szerint.

A kinevezés határozatlan időre szól. A próbaidő: 6 hónap.

A kinevezés határozatlan időre szól. A próbaidő: 6 hónap.

További információ kérhető Dr. Kovács Gábor Aljegyzőtől a 99/515–273-as hivatali telefonszámon.

További információ kérhető Papné Horváth Barbara osztályvezetőtől a 99/515–123-as telefonszámon.
A jelentkezéseket 2015. december 15-ig az alábbi címre kérjük benyújtani:

A jelentkezéseket 2015. december 15-ig az alábbi címre kérjük benyújtani:
Dr. Sárvári Szabolcs jegyző
Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
9400 Sopron, Fő tér 1.
A borítékra kérjük ráírni: „Jogi szakreferens”

A pályázat elbírálásának rendje: A pályázatok 2015. december 31-ig kerülnek elbírálásra. A pályázati

feltételeknek megfelelő, az előkészítőbizottság által kiválasztott pályázók személyes meghallgatására is sor
kerül. A pályázók a pályázat eredményéről az elbírálást követően 8 napon belül értesítést kapnak. A pályázat
benyújtásának tényét és annak tartalmát az adatvédelmi előírásoknak megfelelően kezeljük.
Az állás betölthető: az elbírálást követően azonnal

Dr. Sárvári Szabolcs jegyző részére
Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
9400 Sopron, Fő tér 1.
A borítékra kérjük ráírni „Közterület-felügyelő munkakör”

A pályázat elbírálásának rendje: A pályázatok 2015. december 31. napjáig kerülnek elbírálásra. Az

elbíráló a pályázatok megtekintése után dönt a pályázók meghallgatásáról. A pályázók a pályázat eredményéről
az elbírálást követően 8 napon belül értesítést kapnak. A pályázat benyújtásának tényét és annak tartalmát az
adatvédelmi előírásoknak megfelelően kezeljük.
Az állás betölthető az elbírálást követően azonnal.

10 Soproni fiatalok

www.sopronitema.hu

2015. november 25.

Jánoska Dóra, Nagy Dorina és Németh Zsófia Barnás Ferenc regényét dolgozták fel

Irodalmi verseny győztesei
Madarász Réka

A Széchenyi István Gimnázium három 11. osztályos diákja
– egyetlen soproni csapatként – megnyerte a 6. győri kortárs irodalmi versenyt. A lányok mind tudásukkal, kreativitásukkal, mind kiváló előadásmódjukkal kiemelkedtek a többiek közül.
Jánoska Dóra (11. C), Nagy Dorina
és Németh Zsófia (11. A) első
helyezést ért el a Győri Nem
zeti Színházban megrendezett
kortárs irodalmi verseny dön
tőjén. A vetélkedőre Kovácsné
Bella Irén készítette fel őket.
– A versenyen való részvé
tel feltétele volt Barnás Ferenc
A kilencedik című regényének
ismerete – meséli Németh Zsó
fia. – A ’60-as években játszódó
megrendítő történet egy 9 éves
kisfiú szemszögéből mutatja be
nélkülöző családja életét.
Az írásbeli fordulón több mint
20 csapat között nyolc soproni

is indult, akiknek a regény és
a hozzá kapcsolódó szakiroda
lom alapján összeállított tesztet
kellett kitölteniük. Nagy Dorina
szerint a legnagyobb nehézsé
get a kevés idő jelentette. Végül
egyetlen soproni csapatként
jutottak tovább a döntőbe.
– A végső megmérettetés
előtt ajánlólevelet kellett írnunk
a főhős tanítónője nevében,
továbbá prezentációt készí
tenünk a regényhez – foly
tatja Jánoska Dóra. – Az 5+1 dia
összeállítása közben szabad
jára engedtük a fantáziánkat:
fekete-fehér képekben mutat

Újabb jótékonysági
Mikulás-bál Balfon

December 6. vasárnap – Liszt-központ
15.00-17.00: Mikulásház
Gyere, és találkozz a Mikulással!

Németh Zsófia, Nagy Dorina és Jánoska Dóra – egyedüli soproni csapatként
győrieket győztek le a kortárs irodalmi vetélkedő döntőjében Fotó: Németh Péter
tuk be a szegénységet leginkább
szimbolizáló jelenségeket.
A szóbeli döntőn az öt győri
és a soproni csapat bemelegítés
ként villámfeladatokat kapott,

majd bemutatták az otthon
kidolgozott munkáikat. A szé
chenyisek nemcsak ismereteik
kel, ötleteikkel, de előadásmód
jukkal is kivívták a zsűritagok,

köztük a szerző, Barnás Ferenc
rokonszenvét. A verseny végén
a résztvevők kérdéseket tehet
tek fel az írónak, majd dedikálás
zárta a rendezvényt.

Bajnok informatikusok

Negyedik alkalommal rendezte
meg a NYME Simonyi-karának
Informatikai és Gazdasági Inté
zete az Infósok Viadala című
országos gazdaságinformati
kai versenyt.
– Először a gazdaságinfor
matikus képzés 10 éves jubi
leuma alkalmával szervez
tük meg a megmérettetést,
hiszen Sopronban indult el az
országban először ilyen képzés
– mondta dr. Bacsárdi László

intézetigazgató. A döntő min
den évben az informatikus nyílt
nap délután programja, ezen
a 10. évfolyam és alatti, vala
mint a 11. évfolyam és feletti
középiskolások 6-6 csapatban
mérték össze a tudásukat.
– Nyolc izgalmas feladatok
kellett megoldani a versenyzők
nek, volt például reklámkészítés
mobil applikációkhoz, de logikai
feladatok is – tette hozzá Dávid
Viktória, a verseny főszervezője.

Művészetek napja a Hunyadiban
Rendhagyó tanítási napot tartottak pénteken a Hunyadi-iskolában. A programokon számos művészeti ággal ismerkedhettek meg a gyerekek, koncerteket hallgathattak, táncházban vehettek részt, volt filmklub és múzeumpedagógiai
foglalkozás is. A rendezvényen bemutatkoztak az AFS soproni cserediákjai.

Kaláka Mikulás
koncert (Jegyár: 2.500 Ft)

Az indonéz kultúráról a Széchenyiben
Rendhagyó földrajzórán vettek részt a Széchenyi István
Gimnázium diákjai múlt héten. Az Indonesia goes to school
projekt keretében Indonézia kultúrájából kaptak mintegy két
órás ízelítőt. Az eseményen az Indonéz Konzulátus nagykövete, Madame Wening Esthyprobo Fatandary is részt vett.

JEGYIRODA: 9400 SOPRON, LISZT F. U. 1. • TEL.: (99) 517 517 • JEGYIRODA@PROKULTURA.HU
WWW.FACEBOOK.COM/PROKULTURA • WWW.PROKULTURA.HU
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A megmérettetésre egyéb
ként 146 csapat regisztrált, a sop
roni döntő előtt két internetes
fordulót is rendeztek, valamint
az ország öt helyszínén tartottak
szakmai előadásokat. A fiatalab
bik kategóriát egy bajai csapat
nyerte meg, a másodikak a mo
sonmagyaróváriak, a harmadi
kak pedig a szombathelyiek let
tek. Az idősebbik korcsoportban
a salgótarjáni, szombathelyi és
budapesti diákok remekeltek.

Adomány

Az Adventi rajzpályázatra érkezett
művek kiállítása – Megnyitó: 16.00

17.00:

„Az Élet olyan,
mint egy hatalmas,
végtelen tenger,
amelyen bárhová
eljuthatsz, de
amelyen sosem
érkezhetsz meg
sehová, mert
mindig új távlatok
és lehetőségek
nyílnak meg
előtted.”
A. J. Christian
(eredeti nevén Hrubos
Krisztián, magyar író)

Idén is megrendezik a több mint 15 éves hagyományra
visszatekintő jótékonysági Mikulás-bált Balfon. A rendez
vénynek a József Attila Művelődési Ház ad otthon decem
ber 5-én 20 órától.
Annak idején a Balf Alapítvány, valamint a balfi óvoda és is
kola szülői, pedagógusi közössége hívta életre a rendez
vényt azzal a céllal, hogy egyrészt szórakozni hívja a te
lepülésrész minden korosztályát, másrészt a teljes bevé
tellel az óvodát és iskolát támogassa. A rendezvény sikere
azóta is töretlen.
A befolyt összegből a két intézmény a gyermekek fejlesz
téséhez szükséges eszközöket, játékokat, bútorokat vásá
rol. Emellett egy-egy színvonalas program (kirándulás, csa
ládi nap) költségvetését egészíti ki. A művelődési ház előtt
idén is forralt bor, bent büfé és tombola, valamint a West
együttes koncertje várja a szórakozni vágyókat.

Mikulás Nap

A hét mottója:

Első helyezett robotosok
Első lett a Széchenyi István Gimnázium RoboSZIG nevű csapata a Tatabányán megrendezett First Lego League (FLL)
nemzetközi robotverseny regionális fordulóján. A csapat
tagjai Balaskó Dominik, Csóka Benedek, Horváth Roland,
Kiss Regina, Orbán Brigitta, Tóth Fanni, Weninger Ádám 9.
A és Koloszár István 8.A osztályos diákok voltak.

Egymillió forinttal segíti
a GYSEV CARGO Zrt. a sop
roni Fogyatékos Gyerme
kek Otthonát. Az áruszál
lító vasútvállalat vezetői
nek döntése értelmében
a cég idén év végén nem
ad ajándékot üzleti partne
reinek. Az erre szánt össze
get a vállalat jótékony célra
fordítja, és a gyermekott
hont segítő Tómalom Híd
Alapítványnak utalja át.
A Fogyatékos Gyermekek
Otthona ápolást, gondo
zást és intézményi ellátást
biztosít többek között a fo
gyatékos, gyengén látó,
vak, hallássérült, mozgás
korlátozott és pszichiátri
ai kezelésre szoruló gyer
mekek számára.

Továbbra is várjuk az iskolák rendezvényeiről, ifjú tehetségeiről szóló értesítéseket a helyisulik@gmail.com e-mail címre!

›

ajánló

Filmajánló
Az éjszakám
a nappalod
magyar vígjáték, 90
perc, 2015
magyarországi bemu
tató: november 26. (12
év felett)
Novák (Czukor Balázs)
nem tud aludni. Nappal
dolgozik, éjszakánként
az utcákat járja: olyan
helyekre és olyan emberek közé keveredik el,
akiknek nem is álmodott
a létezésükről. Bulizik,
ismerkedik, élvezi a kettős életet. Az egyik éjjel

összeakad egy fura társasággal, melynek tagjai
mind különös, éjszakai
lények. Főnökük, a leállíthatatlan Volf (Anger
Zsolt) legújabb ötletéhez Novákot is fel akarja használni.

Könyvajánló
Julia Boehme:
Marci, a mosómedve
– Mesekönyv az igaz
barátságról
Marci, a mosómedve
egy szép tavaszi napon
semmi ehetőt nem talál a kamrában. Nincs
mese, szerezni kell valamit vacsorára, ezért

barátjával, Szilveszterrel, a borzzal elindul
a folyóra horgászni. Útközben sok barátjukkal
találkoznak, mindnek
segítenek ebben-abban, ezzel aztán elrepül az idő. De mi lesz
a vacsorával?
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Soproni családtörténetek

Riedl Ervin dédapja 1873-ban tette le a polgáresküt

Ébredés
utáni kapkodás

A zon töprengek , hogy
sokszor évekig, évtizedekig szépen eltunyulva,
meghízlalódva, akár már
magas vérnyomással vagy
cukorbetegen élünk. Élünk
és tétlenül szemléljük a világot, meg önmagunkat. Aztán... jön a probléma felismerésének pillanata és...
Kezdődik a nagy kapkodás.
Miért kell ilyenkor „még ma
vagy legkésőbb holnap” időpont az orvosi vizsgálatra?
Amit évekig rontva hagytunk, azt miért várjuk, hogy
az orvosdoktor egy nap alatt
megoldja? Hogyan képzelhetjük mondjuk azt, hogy
ami grammonként jött ránk,

›

A hangszerek szerelmese

attól könnyen, kilónként fogunk megszabadulni? Még
érthetetlenebb, amikor egykét csodagyógyszertől várjuk, hogy majd mindent
megcsinál... helyettünk. Helyettünk!?
Miért várunk ilyen sokáig?
Aztán miért nem szakszerűen, ésszerűen, miért inkább össze-vissza kapkodva... haladunk? Így egyáltalán haladunk?

Pluzsik Tamás

„Sopron, te lelkünk éltető láng! Hű őr az ősi
végeken” – hangzanak Sarkady Sándor sorai
a város himnuszában. Vallják ezt azok, akik
már nemzedékek óta itt élnek, és azok is, akik
elszakadtak Sopronból. Riedl Ervin dédapját
soproni zenészek keresték meg, hogy telepedjen le a városban, mert nem volt hangszerjavító. A család azóta is itt él.

Igaz barátja:
Az Érgondnok
www.ergondnok.hu
www.sopronert2005.hu
Facebookon: Tschürtz
Nándor, Sopronért

– A 18. század közepéig tudjuk
visszavezetni családfánkat – kez
di Riedl Ervin. – A Riedl família
a Szudéta-vidékről származik,
egy Schönwert nevű kis hely
ségből, ami ma a Csehországban
lévő Kraslice nevű városhoz tar
tozik. 1760 körül itt született az
én egyik ősapám, Anton Riedl,
aki mint ügyes kezű, gazdálkodó
parasztember a téli hónapokban
a környéken letelepedett hang
szerkészítőktől megtanulta
ezt a csodálatos mesterséget.
Lényegében innen datálható
családunkban a zene szeretete
és a hangszerkészítés tradíci
ója. Az egykori Graslitzból, mely
a 17. századtól a közép-európai
hangszerkészítés központja volt,
indult el Johann Riedl dédapám
vándorútra. Dolgozott Bécsben,
majd Pozsonyban, itt keresték
meg a soproni zenészek azzal,
hogy jöjjön a városba, mert itt
éppen nincs hangszerjavító. Így
kezdődött a család soproni tör
ténete. Aztán dédapám 1873-ban

Gyógyszertárak
ügyeleti nyitva tartása
november 25. – december 1.

November 25.,
szerda

BENU Medicina
gyógyszertár
Erzsébet u. 6.

99/505–500

November 26.,
csütörtök

Oroszlán gyógyszertár
Várkerület 29.

99/524–005

November 27.,
péntek

Segítő Mária gyógyszertár
Béke u. 13.

99/523–232

November 28.,
szombat

Sepia gyógyszertár
Ipar krt. 30. Tesco

99/702–012

November 29.,
vasárnap

Szebellédy gyógyszertár
Deák tér 35.

99/505–469

November 30.,
hétfő

Than Károly gyógyszertár
Újteleki u. 54.

99/510–787

December 1.,
kedd

Alfa gyógyszertár
Határdomb u. 2. Alphapark

99/505–220

Riedl Ervin fotó: Pluzsik Tamás

Családi háttér: 1949. március 15-én szü
letett Sopronban. Édesapja hangszerkészítőés -javító-mester, édesanyja tanítónő volt.
Felesége óvónő. Henriett lánya Ausztriában
egy szolgáltatócégnél dolgozik, Helga pedig
angol nyelvet oktat Tirolban.

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

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

Keresztrejtvény


























November 11-i rejtvényünkben Kányádi Sándor Novemberi verselő című verséből idézünk: „Nyugaton, keleten/ vörös az ég
alja./ Régtől nem kelepel/ kéményen a gólya.”, szerencsés megfejtőnk: Sztahovszky Ferencné (Sopron, Margitbányai u. 17.).














 


































































































































































































A Soproni Témában keresztrejtvény is várja a játszani vágyókat. A megfejtéseket december 2-ig várjuk a Soproni Téma,
9401 Sopron, Pf. 241. vagy a szerkesztoseg@sopronitema.hu e-mail címre. A helyes megfejtők között könyvet sorso
lunk ki, amely átvehető a Pro Kultúra Jegyirodájában (Sopron, Liszt Ferenc u. 1.).













Szerkesszük közösen a Soproni Témát!
szerkesztoseg@sopronitema.hu






















tette le a polgáresküt, majd 1877ben hatezer koronáért megvá
sárolta az egykori sóraktár épü
letét a Színház utca 4. szám
alatt, ahol megnyitotta műhe
lyét és üzletét, úgy hogy én már
a negyedik generációt képvise
lem, aki e falak között a hang
szerjavítással foglalatoskodik –
meséli családjának történetét
Riedl Ervin.
– Rezső nagyapám annak
a gyalogezrednek volt a kato
nazenésze és egyúttal a hang
szerésze, melynek Lehár Ferenc
volt a karmestere, nagyanyám
pedig a város egyik első kép
zett óvónőjeként tevékenyke
dett a Zsilip utcában. Még apám
is tanult Kraslicében, így talán
én voltam a családban az első,
aki úgymond „csak” turistaként
járt az ősi fészekben, így abban
az Amati gyárban is, melyben
a mi családunk szellemisége is
benne van. Tradíció, elhivatott
ság, szerelem – ez köt engem
a hangszerekhez és a zenéhez.
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Világsztárral énekelt
Szekeres Adrien
Sopronban lép fel Szekeres Adrien, aki két év
után ad ismét adventi
koncertet az evangélikus templomban. Az énekesnőnek tartalmas az éve:
a közelmúltban
a világsztár Andrea Bocellivel lépett
fel, lesz szimfonikus nagykoncertje,
de az ünnepvárás
alatt családját sem
hanyagolja el.
December 5-én lép fel
újra Sopronban Szekeres
Adrien. Az énekesnő ügyel
rá, hogy legyen újdon
ság a hangversenyen, de
a meghitt hangulat is
megmaradjon.
– Az adventi koncer
tek mindig az ünnepé
lyesség jegyében zajla
nak – mondta Szekeres
Adrien. – Amikor össze
állítjuk a programot, a ko
rábbi műsort is megnéz
zük, és azt egészítjük ki.
Azt nem szeretném
elárulni, miben lesz

más most, mint korábban, az maradjon
meglepetés.
Adrien örül annak, hogy az ünnepi szer
zemények mellett lehetősége van más
témájú dalokat is elénekelnie a 18 órától
kezdődő műsorban, ráadásul az evangéli
kus templom atmoszférája kiváló: – A re
pertoárba a világi szerzemények teljes ter
mészetességgel beleférnek. Olyan dalok,
amik nem feltétlenül karácsonyiak, de a té
májuk alapján egy templomban is elhan
gozhatnak. Ez nagy szabadságot ad egy elő
adónak – fejtette ki az énekesnő. Szekeres
Adrient egyébként komoly megtiszteltetés
érte, ugyanis nemrég felléphetett Andrea
Bocellivel. – Ez egy fontos mérföldkő a pá
lyámon, amire büszke vagyok. Gondolni
sem mertem volna rá korábban! Azt tudni
kell, hogy az elmúlt években elkezdtem
komolyzenét énekelni, és a szimfonikus
zenekarral járom az országot. Ahhoz, hogy
egy ilyen felkérésnek az ember eleget tud
jon tenni, az elvárásoknak meg kell felelni
– mesélte Adrien.
Az énekesnőre vár még egy Arénabeli
szimfonikus nagykoncert december 28-án,
de a karácsonyi ünnepkört szeretné teljes
ségében megélni a családjával. – Még kicsik
a gyerekek, így fontos, hogy együtt ünne
peljünk. A karácsonyi kívánságok már kint
vannak az ablakban. A lányok megírták,
mire vágynak. Fontos, hogy maradjon idő
arra is, hogy együtt süssünk mézeskalácsot,
vagy elkészítsük az adventi naptárt, kidíszít
sük a lakást. Nálunk már november végétől
karácsonyi zenék szólnak éjjel-nappal.

2015. november 25.

Nemo újra
a fedélzeten

kóczán bálint

Németh Gábor „Nemo” újra
a fedélzeten, ráadásul minden
eddiginél sikergyanúsabb produkcióval. A Club54 korábbi oszlopos tagja Hajnalban című dalával egy kön�nyed, napfényes és vidám arcát mutatja meg.
Nemo több formációval letette
a névjegyét az elmúlt évti
zedekben, de most úgy érzi,
végre megtalálta a saját stílu
sát és „hangját”. – Sokat pró
bált zenészember létemre mos
tanra adta meg az élet a lehe
tőséget, hogy egy produkció

Női

háza táján minden döntés az
enyém legyen. Ennek szem- és
fültanúja lehet most a közönség
– mesélte a zenész.
A dalra már elkészült a video
klip is, és Nemo egy különleges
formációval készül majd az élő
fellépésekre.

sarok

Bio vagy natúr?
Madarász Réka

Az elmúlt években
ugrásszerűen megnőtt a természetes
kozmetikumok iránti
kereslet hazánkban és
külföldön. A tudatos
vásárlók hajlandóak
akár többet is fizetni
ezekért a termékekért,
persze csak akkor, ha
valóban nem tartalmaznak egészségre
káros anyagokat.

A SZÉPMŰVÉSZETI MÚZEUM
EGYIPTOMI GYŰJTEMÉNYE
SOPRONBAN
2015. december 6. – 2016. február 21.
Liszt Ferenc Konferencia és Kulturális Központ – Munkácsy-terem
www.prokultura.hu

Ingyenes közösségi hetilap

Egy nő átlagosan 160 féle
kozmetikai összetevővel ta
lálkozik naponta. Nem mind
egy tehát, mit is tartalmaznak
azok a termékek, amelyeket
rendszeresen alkalmazunk.
A natúr termékek olyan arcés testápolási készítmények,
melyek előállításához kizá
rólag természetes erede
tű alapanyagokat használ
nak fel, és szintetikus kémi
ai összetevőktől mentesek.
A természetes alapanyago
kat azonban nem biztos,
hogy bioelőírások szerint
termesztették. Így egy na
túrkozmetikumban például
előfordulhat növényvédő
szer-maradék, állati eredetű

Fotó: illusztráció

összetevők esetében pedig
gyógyszermaradvány.
– Ha magas víztartalmú ké
szítményeken szerepel,
hogy 100 százalék natúr, el
kell gondolkodnunk azon,
hogy ha ez valóban igaz len
ne, 2–3 nap alatt megromla
na a termék – osztja meg ve
lünk tapasztalatait Bodnárné
Győrváry Andrea kozmetikus
mester. – Gyakran alkalmaz
zák azt a kiskaput is, hogy
például a tengerentúlról be
hoznak egy helyben tartósí
tott terméket, és az EU-ban
ráírják, hogy itt nem tartó
sították. Bevált trükk az is,
hogy kiemelnek egy bio ös�
szetevőt, amit valóban tartal
maz a termék, de nem az a fő
összetevője. Mindig meg kell
néznünk, hogy az INCI fel

sorolásban hányadik helyen
szerepel a hatóanyag.
Biokozmetikum az a natúr
kozmetikum, melyben túl
nyomó többségben ellenőr
zött ökológiai gazdálkodás
ból származó alapanyagok
tal álhatók . Ellen ő rzött
biokozmetikumról akkor be
szélhetünk, ha a kozmetikum
alapanyagát, gyártását, cso
magolását valamely ellenőr
ző szervezet felügyeli.
– A legszigorúbb kritérium
rendszernek megfelelő mi
nősítés a Demeter, de bátran
választhatunk BDIN, NaTrue
vagy Cosmo minősítéssel el
látott termékeket is – fejezi
be Bodnárné Andrea. – Ma
gyarországon a Biokontroll
Hungária Nonprofit Kft. adja
ki az engedélyeket.
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