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A Foreno Nonprofi t Kft. idén 
is megszervezi a tavaly nagy 
sikernek örvendett elektronikai 
hulladékgyűjtési akcióját az oktatási 
intézményekben. Ebben az évben 
nem csak óvodák és általános 
iskolák jelentkezhetnek, hanem a 
középfokú oktatási intézmények is. 
Az iskolákat a lakosság is 
támogathatja azzal, hogy az 
elektronikai hulladékukat 
felajánlják valamelyik iskola 
vagy óvoda részére. 
A gyűjtésben részt vevő összes 
intézmény oklevelet kap, továbbá 
500 kg-ként egy doboz A4-es 
fénymásoló papírt ajánlunk fel. 
Azok az intézmények, amelyek több 
mint 3 tonna hulladékot gyűjtenek 
össze, elkészítjük saját naptárjukat 
A3-as méretben, 100 példányban. 
A gyűjtéshez sok sikert kívánunk!

Elektronikai 
hulladékgyűjtő 
verseny!

Elromlott? 
Nem működik? 

Tégy Te is a 
környezetedért! 

Nem szemét! Érték! 
Gyűjtsd és nyerj! 

További információk 
Völker Zsuzsanna 

tel.: 99/511-880, 511-884 
volker.zsuzsi@foreno.hu

RÖVIDEN
Kórházi 
stabilitás

A január elsejével állami 
tulajdonba került fekvő-
beteg-ellátó intézmények 
vannak a legstabilabb 
helyzetben, a következők 
a sorban a május elsejé-
vel átvett intézmények – 
mondta Szócska Miklós 
egészségügyi államtit-
kár. A rendszer átalakítá-
sa során egy fenntartha-
tó strukturális átmenet 
szabályrendszerét alkot-
ták meg, melynek a já ró-
be teg- és az alapellátás is 
nyertese lesz. (mti)

A turizmusról
Az idei év első hét hó-
napjában dinamikusan, 
8 százalékot meghaladó 
mértékben emelkedett 
a Magyarországra érke-
ző külföldi vendégek szá-
ma, míg a belföldi turiz-
musra kismértékű visz-
szaesés jellemző, bár ez 
az év végéig még mér-
séklődni fog. A kereske-
delmi szálláshelyeken ta-
valy több mint 20 millió 
vendégéjszakát regisztrál-
tak, amely az előző évhez 
képest 5 százalékos növe-
kedés. A belföldi vendég-
éjszakák száma első alka-
lommal lépte át a 10 mil-
liós határt. (mti)

A magyar kis- és középvállal-
kozások, regisztrált gazdasági 
szereplők támogatására hozta 
létre a kereskedelmi és iparka-
mara az „üzlet a hálón” portál-
ját, amely az elmúlt években 
is sikeresen működött, látoga-
tottsága meghaladta a havi 30 
ezret. A kamarai törvény válto-
zásából adódó többletfeladatok 
indokolttá tették a portál teljes 
megújítását. 

– A platform valójában egy 
internetes piactér – mondta 
Kováts Árpád kamarai titkár 
–, ahol a kamarai tagok és a 
regisztrált cégek megjelenít-
hetik üzleti ajánlataikat, közzé 
tehetik bizonyos szolgáltatá-
sokra, termékekre vonatkozó 
igényeiket. Emellett a felhasz-
nálók üzleti híreket, informá-
ciókat is találhatnak az olda-
lon. A portál kitűnő lehetősé-

get nyújt a soproni kamarai 
tagság és a kamaránál regiszt-
rált vállalkozások számára 
az interneten való ingyenes 
megjelenéshez. A portál a 

www.sopronikamara.hu oldalról 
érhető el, ahol adószámukkal és 
jelszavukkal (a ka  ma  ra i regiszt-
ráció elvégzése  kor adták meg) 
bármikor frissíthetik, módo-

síthatják, bővíthetik a vállalko-
zásaik ajánlatait. A hírlevélből 
pedig a felhasználók rendszere-
sen értesülhetnek az őket érintő 
hírekről, rendezvényekről.

Míg a gázellátás sza-
bályozott és felügyelt 
rendszerben műkö-
dik, addig a villamos 
munkákat alig-alig 
felügyelik – hívja fel 
a figyelmet a szakmai 
problémákra a 34 éve 
villanyszerelő-mes-
ter Kiss István ügyve-
zető igazgató és Kiss 
Balázs villamos kivite-
lezési üzletágvezető.

– A beruházási piac jelentő-
sen leszűkült, a megrendelők 
általános pénzügyi helyzete 
romlott – mondja a villamos 
szakma helyzetéről Kiss István. 
– Szakmai kínálatként sok olyan 
„vállalkozó” jelent meg a piacon, 
aki csak rövid távú olcsóságával 
szolgálja ki a megrendelőt, nem 
törődve a biztonságot célzó elő-
írások, szabványok betartásával. 
Míg a hasonló ve  szé  lyes  sé  gű gáz-
ellátás szabályozott és felügyelt 
rendszerben működik, addig a 
villamos munkákat – a fo gyasz-
tás mé rő hely ellenőrzésének 
kivételével – semmilyen szerv 
nem felügyeli, szabványosságát 
nem figyeli és nem szankcionálja. 

Ezek a problémák jelentkeznek 
lakások, házak átalakítási mun-

káinál is, hiszen a magánépíttető 
nincs kapcsolatban hatósággal, 
így itt különösen nagy a kivi-
telező felelőssége. Sok esetben 
a magánmegrendelők önjelölt, 
szabványismerettel nem rendel-
kező „szakembert” bíznak meg a 
villanyszereléssel – nem egyszer 
a kéznél lévő kőművest.

– Ráadásul sajnos az építtetők 
legtöbbször csak általános célt 
határoznak meg – teszi hozzá 

Kiss Balázs –, a részleteket sok 
kivitelező meg sem kérdezi, így 
olcsó, de az általános elvárások-
nak és előírásoknak nem megfe-
lelő a kivitelezés. Az ajánlatokról 
a laikus megrendelő csak az ár 
és nem a műszaki megfelelő-
ség alapján dönt. Mi társashá-
zak esetében – ahol sajnos a régi 
szerelések, a karbantartás elma-
radása, valamint az időközben 
megnövekedett teljesítmény-

igények miatt sok a szabálytalan 
megoldás – előzetesen szöveges 
feladat-meghatározást és ára-
zatlan költségvetést adunk, ami-
nek alapján a munka egyenlő 
feltételekkel és az előírások-
nak megfelelően vállalkozásba 
adható. Ez a megoldás segít-
het kiszűrni a nem megfelelő 
műszaki színvonalú ajánlatokat, 
a megrendelőnek a szabályosság 
biztonságát nyújtja, valamint 

bármely megrendelő esetén 
alkalmazható, ahol az előírá-
sok nem teszik kötelezővé kivi-
teli terv készíttetését. Jelentősen 
javítaná a kivitelezés színvona-
lát, ha az építési és tűzvédelmi 
hatóságok, ellenőrzési jogkörü-
kön belül, figyelemmel tudnák 
kísérni a kivitelezői jogosultsá-
got, szakszerűséget és szabvá-
nyosságot a villamos szakmára 
vonatkozóan is.

A Sopron és Vidéke Ipartestü-
let a helyi iskolákkal karöltve 
meg hir de ti a Nyitott mű he lyek 
ta nul má nyi programot, melyre 
az iparos szakmák iránt érdek-
lődő 7–8. osztályos diákokat 
várják.

A soproni ipartestület test-
közelből szeretné bemutatni a 
pályaválasztás előtt álló, a két-
kezi szakmák iránt érdeklődő 
általános iskolás diákoknak 
az iparos szakmákat. Ezért az 
ipartestület tagjai saját műhe-
lyükbe várják a 7–8. osztályos 
diákokat, ahol bemutatják szak-
májukat, a használt eszközöket, 
szerszámokat, gépeket. A gyere-
kek körülnézhetnek, megisme-
rik a képzőhelyet, amelyben pár 

év múlva akár a szakmai gya-
korlatukat tölthetik.

A Nyitott műhelyek tanulmá-
nyi programot támogatja dr. 
Fodor Tamás polgármester is. 
A program keretében az ipar-
testület vezetősége megkeresi 
az általános iskolák pálya vá lasz-
tá si felelősét, akikkel időpontot 
egyeztetnek a műhelylátoga-
tásra. A diákok a következő szak-
mai műhelyeket kereshetik fel: 
kőfaragó, lakatos, cserépkály-
hás, festékkeverő és festő, kép-
keretező és üvegműves – ezek-
ben a szakmákban nagyobb cso-
portokat is várnak egyszerre. Az 
üvegező és ékszerészműhely-
ben egy időben kevesebb – 5–6 
– diákot tudnak fogadni. 

A laikus megrendelő csak az ár és nem a műszaki megfelelőség alapján dönt

Szakembert a villanyszereléshez is!

Megújul az internetes piactér

„ÜZLET A HÁLÓN” 
A kereskedelmi és iparkamara a magyar kis- és középvállalkozások, regisztrált gaz-
dasági szereplők működésének támogatására hozta létre üzletközvetítői portálját

KI AMIHEZ ÉRT
A házat a kőműves építse, a villamos rendszert pedig a szabályokat ismerő villanyszerelő – csak ennyit kérnek 
minden felújítótól és építkezőtől a szakemberek FOTÓ: TÓTH ZSOMBOR

Nyitott műhelyekkel 
várják a diákokat

Teljesen átalakult a polgári 
védelem rendszere Ma gyar-
or szá gon, befejeződik az 
egy éve megkezdett tobor-
zás, 18 me gyé ben már meg-
alakultak a megyei szerveze-
tek, Budapes ten most kezd-
ték a toborzást. Az új polgári 
vé del mi rendszer két pillér-
re tá masz kodik: az önkéntes 
és a „köte les” ta gokra. Az 

önkénte sek számos megyé-
ben működnek már, speciá-
lis feladatokat látnak el. Vízi 
mentők, búvárok, ku tyás ke-
resők, hegyi és barlan gi men-
tők tartoznak ebbe a kate-
góriába. Míg a hivatásos ka-
tasz tró fa védelmi szervezet 
létszáma 12 ezer, a polgá-
ri védelemhez 102 ezren tar-
toznak. (mti)

Befejeződik a toborzás



SZEPTEMBER 21. PÉNTEK 19.00

Dumaszínház
Liszt-központ

Litkai Gergely
Aranyosi Péter



SZÉCHENYI 
ISTVÁN 
GIMNÁZIUM

Matematikát kedvelő 
soproni és Sopron környéki 
nyolcadikos diákok!

Ismereteitek bővítésére, tudásotok 
elmélyítésére ingyenes matematika 
órákat szervezünk a soproni 
Széchenyi István Gimnáziumban, 
ahol segítünk felkészülni a központilag, 
egységes követelmények szerint 
szervezett felvételi írásbeli vizsgákra. 
Az órák október 4-től csütörtökönként 
14,45–15,45 óráig lesznek a gimnázium 
Templom utcai épületében.

Részletes információ, bejelentkezés: 
Nagy Judit tanárnőnél (06-99-505390)

9400 Sopron, Templom u. 26.
Telefon: (99) 505–390
Honlap: szig.sopron.hu
E-mail: iroda@szig.sopron.hu



JEGYÁR 600 FT/FŐ, CSALÁDI BELÉPŐ 4 FŐVEL 1 200 FT, 6 FŐVEL 1 400 FT.  

szeptember 30.
vasárnap 15.00–18.00

Liszt-központ
Sopron, Liszt F. u. 1.

Folyamatos programok
Sárkánymesék – mesemondás Tajték, a vízsárkány belsejében
 A halhatatlanságra vágyó királyfi – zenés mesefolyam Hajdú Ildikóval
Meseétkek kóstolása és mézeskalácsház építés a gesztenyefa alatt
Meseteaház (Kasléder Teaház és Kávézó)
Kézművességek (kaleidoszkóp, szivárványos pörgettyű, hétszínvirág papírkeretben, 
„világgá megyek!”-medál, labirintus (golyópálya, szélcsengő, karkötők)
Sárkányharcos kerestetik – játékok a Zöldlomb családdal
Sárkányok és hősök a magyar népmesékben (ügyességi játékok 
a KerekErdei Sport és Szabadidő Egyesülettel)
Hempergő (kötetlen foglalkozás 3 év alatti gyermekeknek és szüleiknek)

Bemutatók, előadások
15.00–15.30 Táncos mesék a Kerek Erdőből 
az MRL Club növendékeinek bemutatója
15.30–16.00 Nyakigláb, Csupaháj, 
Málészáj – a Szent Orsolya Róm. Kat. 
Általános Iskola bábszakkörének előadása
17.00–18.00 Szent György és a sárkány 
– Róka Szabolcs mesés-zenés előadásában.

Foglalkozások
15.00–15.30-ig és 15.45–16.15 Bóbita 
foglalkozás 3 év alatti gyerekeknek és 
szüleiknek (maximális létszáma 16 fő)
16.30–17.30 Maszat-hegy 
– kézműves foglalkozás 3 év alatti 
gyerekeknek és szüleiknek.

NapjaMeseMagyarA

2012.

Aki jelmezbe öltözik, jutalmat kap!
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Zöld Sopron

újrahasznosító játszóház
életmód- és reformtáplálkozás tanácsadás

ingyenes masszázskóstoló I csontkovács
shiatsu masszázs I hátmasszázs széken

Családi délelőtt az egészségért
szeptember 22., 9–13 óráig

Zöld Állomás parkoló (szemben az állomással)

SZERVEZŐ:  STKH Sopron és Térsége 
Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Kft.

Natura

portékák:
gyógyteák I bio- és reform élelmiszerek I diabetikus édességek

gluténmentes termékek I ízesített mézek I házi készítésű lekvárok
 Napsugár gyümölcslevek I vegyszermentes zöldségek I gyógygombák

 szalmadíszek I fa dísztárgyak I ajándéktárgyak I ajtó- és asztaldíszek
natúrkozmetikumok I növényi szappanok I vegyszermentes tisztítószerek

Városunk önkor-
mányzata hatodszor 
hirdette meg a kör-
nyezetszépítő ver-
senyt. Holler Gáborné 
a családi házas kategó-
riában első díjat nyert 
színes udvarával. 

Hazasietni az előző nap beülte-
tett virágágyás miatt, vagy halo-
gatni a nyaralást, mert a saját 
kertben olyan jó időzni, sokak 
által titokban irigyelt élmények. 
Alkotni, aztán megpihenni az 

alkotásunk mellett, vagy csak 
gyönyörködni benne, igazi 
örömforrás. A környezetszépítő 
hobbikertészek jól ismerik ezt 
az érzést.

Holler Gáborné ebben az 
évben először érezte úgy, hogy 
van helye az indulók között, és 
mindjárt a legjobb is lett a kate-
góriájában. A háziasszony sokat 
tud mesélni a kertről, hiszen 
minden növényre rápillant nap 
mint nap. A kert napos sarká-
ban az almafa közel tíz éve ízle-
tes gyümölcsöt hoz, a finom 
kis sárga szirmokkal pompázó 
li get szé pét ki sem lehet irtani. 

A legújabb szerzemény az 
ágyásba rendezett bársonyvi-
rág. Szakember segítségét csak 
egyszer kellett kérni, mert a házi-
gazdák szerint a szép kert kialakí-
tásának titka a kitartás és a türe-
lem. A ház körüli kert gondos ter-
vezést és előrelátást igényel, így 
formálódhattak a rézsűt borító 
tetszetős cserjetakarók, a teraszt 
szegélyező rózsabokrok vagy az 
előkert színes vi rág ka val kád jai. 
A kert érdekessége, hogy a buja 
növények legnagyobb részét 
mag vagy dugvány formájában 
kapták a háziak, így viszonylag 
kis anyagi ráfordítással lehetett 

a szép részleteket kialakítani. Az 
egyik kerti kedvenc a vadon növő 
citromfa, bár a kis citromok nem 
valók étkezésre, mégis minden 
évben megörvendezteti a tulaj-
donosokat méregzöld termése-
ivel a kis fa. 

A következő nagyobb munka 
a rózsák áttelepítése lesz, hogy 
a cseperedő gyerekek és a virá-
gok is jól érezhessék magukat 
a kertben. Holler Gáborné a bel-
városban lakókat is lelkesebb 
kertészkedésre buzdítaná, hogy 
a zárt kertek mellett a járdaszé-
lek, előkertek is szépülhessenek, 
mindannyiunk örömére.

Sopron gyógyító levegője régóta ismert széles 
körben. De nemcsak az egyes embernek jelent-
het előnyt az egészséges levegő, hanem a város 
turizmusa is profitálhat belőle.

A lehetőséget a jó levegőre 
városunk a fekvésének köszön-
heti. Az Alpok közelsége miatt 
kialakult szubalpin jellegű 
éghajlat kellemes, kímélő klíma, 
a pihenést nagymértékben elő-
segíti. A Lövérekben évtize-
dek óta működő szanatóriu-
mot pedig a gyógyulni vágyók 
keresik fel, ahol az idült légúti 
panaszoktól szenvedők mel-
lett a szív- vagy emésztőrend-
szeri problémával küszködők, a 
vérszegények és a pajzsmirigy-
túltengéstől megbetegedettek 
találják meg a megfelelő keze-
lést. A környező erdők kiváló 
szűrőként működnek, így kerül-
het Sopron–Balf a minősített 
gyógyhelyek közé, Kékestető, 
Harkány vagy Gyula mellé.

A gyógyhelyminősítést az 
Országos Meteorológiai Szol-
gálat szakvéleménye alap-
ján adják ki, azzal a feltétellel, 
hogy az engedélyezéskor fenn-
álló körülmények változatlanok. 
Tehát megér egy kis odafigye-
lést a jó soproni levegő, hiszen 
ez városunk egyik vonzereje.

Városunkban egy automata 
mérőkonténer üzemel a Kodály 
téren. A naponta továbbított 
lég szen nye zet tsé gi adatok a 
lakosság számára akkor válnak 
érdekessé, ha azok az egész-
ségre ártalmas értéket elérik. 
Ekkor a városi védelmi referens 

intézkedése alapján megtörté-
nik az előírt lakossági tájékozta-
tás és – ha szükséges – korláto-
zások bevezetése. A kellemetlen 
helyzet megoldásába általában 
az ember nem avatkozhat bele, 
de egy erős északi, észak-nyu-
gati szél elsöpri a problémát. Így 
már nem is akkora baj, hogy az 
elsők között járunk országosan 
a szeles napok számát illetően.

Madarász Réka

Súlyos következményekkel 
járhat, ha bőrünket nem meg-
felelően óvjuk a káros napsuga-
rak ellen. A magas UV-védelmet 
nyújtó naptejek használata 
mellett is kialakulhat hi per pig-
men tá ció, bőrelszíneződés vagy 
barna foltok az érzékenyeknél. Az 
ártalmas sugárzás felgyorsíthatja 
az öregedési folyamatokat is.

– Rendkívül eredményes hám-
lasz tó eljárások léteznek, pél dá ul 
a mik ro der ma brá zi ó vagy a savas 
hámlasztás. Ezeket inkább ősz 
végére vagy télre érdemes idő-
zíteni, ugyanis ha alkalmazásuk 
után napra megyünk, bőrünkön 
foltok jelenhetnek meg – taná-
csolja Mesterházy Márta kozme-
tikusmester. – A nyár végi rege-
nerációhoz inkább a C-vitaminos 
készítményeket ajánlom. A 
C-vitamin ugyanis jótékonyan 
hat a ráncok kisimítására, a kol-
la gén szin té zis re. E-vitaminnal 
kombinálva csökkenti az UV-B 
sugárzás káros következmé-
nyeit, javítja a bőr anyagcse-
réjét, növeli a vízmegtartó-
képességét. Bizonyos növények 

hormonszerű anyagokat is tar-
talmaznak. A fi to hor mo nok fel-
fedezése nemcsak a ráncok elleni 
küzdelemben jelentett áttörést, 
pórusösszehúzó, faggyúterme-
lést helyreállító hatásuk segít-
ségével normalizálják a problé-
más bőrt is. Bekenhetjük bőrün-
ket mandula-, búzacsíra- vagy 
kukoricacsíra-olajjal. Az egyik 

legkorszerűbb kozmetikai eljárás 
a me zo te rá pi a, melynek létezik 
tűs és kíméletesebb, tű nélküli 
változata. Me zo te rá pi á val a ható-
anyagokat a bőr mélyrétegeibe, 
a sejtek belsejébe is el tudjuk 
juttatni, így azok pontosan oda 
kerülnek, mégpedig maximá-
lis koncentrációban, ahol a várt 
eredményt szeretnénk elérni.

A külvárosi családi ház kertje lett a legszebb a versenyen

Díjazott rózsa és citrom

VIRÁGOK KÖZÖTT
Holler Gáborné érdemelte ki az 1. helyezést a környezetszépítő verseny családi házas kategóriájában FOTÓ: ÉDER ANDREA

Az éltető levegőre 
vigyáznunk kell

„Mérhető” levegő: A vár-
kerületi kijelzőn megjelenő 
értékek a lakosságot tájé-
koztatják FOTÓ: ÉDER ANDREA

Az illóolaj nemcsak egy kel-
lemes illat, mely a hangula-
tunkra hat, hanem hatékony 
„gyógyszer” is lehet. Az aro-
malámpákba csepegtetett ola-
jok főleg a borongós időben 
népszerűek, de gyógyító hatá-
suk miatt érdemes kifejezetten 

a pollenszezonban is használ-
ni. Kinek-kinek kedve szerint, 
a fűszeres illatok majd mind-
egyike hatásos. A levendula, a 
szantálfa, a fenyő, a borsmen-
ta, az eukaliptusz, a citromfű, 
a fahéj illóolaja igazi felüdülés 
testnek, léleknek. Az olajokat 

vegyíteni is lehet a legjobb ha-
tás elérése érdekében. És hogy 
az álmunkat se zavarja köhö-
gés vagy orrdugulás, pár csepp 
egy zsebkendőre a kipróbált il-
latból, amit a párna mellé he-
lyezünk, így hajnalig nyugod-
tan pihenhetünk.

Allergia ellen illóolajokkal

Fitohormonokkal hatékonyan szépíthetjük a megviselt bőrt

Nyár végi bőrregeneráció

Védelem és regenerálás: A nyár végi bőrkezelésekhez 
inkább a C-vitaminos készítményeket ajánlja Mesterházy 
Márta kozmetikusmester FOTÓ: MADARÁSZ RÉKA





- Kedves Zsófia! Hogyan sikerült 18 évesen 
ezt a rendkívüli teljesítményt véghezvinnie? 
Hét középfokú nyelvvizsgájával ugyanis 
nyelvtanulásban a középiskolások egyéni 
bajnoka lett Magyarországon! Kérem, 
sorolja fel őket időrendi sorrendben! 
- Nem lesz egyszerű, de megpróbálom 
évekre bontani: 
2010 március – spanyol, június – német, 
szeptember – francia, 2011 január – olasz, 
május – holland, szeptember – orosz, 
2012 január – eszperantó, április – dán, 
május – angol. A hollandot leszámítva 
mind „origo” típusú, előtanulmányaim 
csak angolból és németből voltak, a 
többi nyelvet nulláról kezdtem.

- Hogy találkozott a módszerrel?
- Már általános iskolában is tanultam 
nyelvet, de amikor gimnáziumba 
kezdtem járni, kerestem a lehetőséget, 
hogy hogyan tudnék hatékonyabban 
tanulni. Nagyapám, aki személyesen 
ismeri a szerzőt, hívta fel a figyelmemet 
a Kreatív Nyelvtanulási Módszerre, mivel 
Ő is sikerrel használta a tananyagot. 

- Mi a tanulás menete?
- Ez egy egyéni nyelvtanulási módszer. 

Otthon a saját tempójában tud tanulni 
a tanuló, így maga osztja be az idejét. 
Nyelvtani szabályok mentén haladva 
begyakorolja a beszédet és az írást is. A 
tananyag minden nyelvi létformára hat, 
tehát megtanít írni, olvasni, beszélni 
és megérteni a gyors beszédet.

- Hogyan gyakorolja a beszédet egyedül?
- Úgynevezett beszéd-szimulációs módon. 
A sok ezer kétnyelvű feladatot időre is el 
kell végezni, olyan sebességgel, ahogy 
magyarul beszélünk. Ehhez minden 
segítséget megkap a tanuló, megfelelő 
szókincset, érthető nyelvtani magyarázatokat, 
CD-ket a kiejtés elsajátításához.

- Hogyan tovább? 
- Úgy döntöttem, hogy folytatom a 
nyelvek tanulását, és már az érettségi 
előtt szeretnék tíz nyelvvizsgával 
rendelkezni. Kevés szabadidőmben 
előadásokat tartok a módszerről, hogy 
mások is megismerjék és ők is sikeres 
nyelvtanulók legyenek. Így személyesen 
is találkozhatnak velem az érdeklődők.

- Kedves Zsófia, még sok további 
sikeres nyelvvizsgát kívánunk! 

A középiskolás 
nyelvvizsgabajnok
Tízhetenként középfokú 
nyelvvizsga, két év alatt kilenc!

Angol, német, olasz, francia, orosz, spanyol, portugál, 
holland, svéd, norvég, dán, eszperantó tananyagok 
megtekinthetők és 21990 Ft egységáron megvásárolhatók 
Sopronban a GYIK Rendezvényházban (Ady Endre út 10.)

2012. szeptember 21-én (péntek) és 
szeptember 28-án (péntek) 18–19 óra 30-ig. 
információ: Hudi Tibor, telefon: 06 30 318 4953

Cz. Nagy Zsófia, a harmadikos gimnazista beszél korosztályos rekordjáról 
és az ehhez vezető módszerről – a Kreatív Nyelvtanulásról!

www.kreativnyelvtan.hu 
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Sport

 I. HELY II. HELY

 NAGYSZÍNHÁZI BÉRLETEK (5 ELŐADÁS) 

Premier bérlet 14 000 Ft 11 000 Ft
Bérlet 11 000 Ft 10 000 Ft
Kedvezményes 9 500 Ft 8 000 Ft

 IFJÚSÁGI BÉRLETÁRAK (4 ELŐADÁS) 

Ifjúsági bérlet  5 500 Ft 5 000 Ft

 GYERMEKBÉRLETÁRAK (3 ELŐADÁS) 

Gyermekbérlet 4 000 Ft 3 500 Ft

 Sopron, Liszt Ferenc u. 1. 
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Bérletek váltása  
2012. augusztus 21. – október 6.
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Soproni Petőfi Színház évad műsora2012 2013
Nagyszínház a 
Petőfi Színház színpadán 

John Steinbeck: Egerek és emberek
színmű 
rendező: Pataki András
bemutató időpontja: 2012. október 6. 

Kander-Ebb: Kabaré
musical
rendező: Szűcs Gábor (Jászai-díjas)
bemutató időpontja: 2012. november 24. 

Petőfi Sándor: Tigris és hiéna 
színmű
rendező: Katona Imre 
bemutató időpontja: 2013. január 19.

Sing, sing, sing
musical show
rendező, koreográfus: Szakál Attila
Bemutató időpontja: 2013. február 23.

Tamási Áron: Kakasok az édenben 
(Ördögölő Józsiás)
zenés tündérjáték
rendező: Pataki András
bemutató időpontja: 2013. március 23.

Stúdiószínház a  
Petőfi Színház színpadán

Bornemisza Péter: 
Magyar Elektra
rendező: Katona Imre
bemutató: 2012. november 10.

Voltaire: Candide
interaktív kalandozás
rendező: Ács Tamás
bemutató: 2013.

Griskovec: Hogyan ettem kutyát?
színpadi játék
rendező: Czajlik József
bemutató: 2013. 

Pódiumbérlet a  
Liszt Központban

Ákombákom – Kézdy 
György estje
bemutató: 2012. 

Arany: A nagyidai cigányok
vígeposz
rendező: Gál Tamás
Bemutató: 2013.

Darvasi László: A titokzatos  
világválogatott
zenés játék 
rendező: Gaál Ildikó 
bemutató: 2013.

 STÚDIÓSZÍNHÁZ A PETŐFI SZÍNHÁZ SZÍNPADÁN (3 ELŐADÁS) 
Bérlet  6 000 Ft

 PÓDIUMBÉRLET A LISZT KÖZPONTBAN (3 ELŐADÁS) 
Bérlet  6 000 Ft

www.prokultura.hu

LELÁTÓ

Labdarúgás
Szeptember 19., szerda 
15.00: Magyarország–
Bulgária, női Európa-
bajnoki selejtező, városi 
stadion
Szeptember 22., szombat 
1 8 . 0 0 :  S V SE – G YSE V 
Goldschmidt – Rába ETO 
II., NB II-es bajnoki mérkő-
zés, városi stadion 

Kosárlabda
Krasznai-kupa, 
nemzetközi női torna, 
MKB-aréna
Szeptember 19., szerda 
18.00: Uniqa Euroleasing 
Sopron – Brno (cseh)
Szeptember 20., csütör-
tök 11.00: ZTE NKK – Brno
Szeptember 21., péntek 
18.00: Uniqa Euroleasing 
Sopron – ZTE NKK

Ereje teljében, 26 évesen szív-
panaszok miatt kényszerült befe-
jezni, de legalább is szüneteltetni 
profi labdarúgó pályafutását a 
hátvédként és középpályásként 
egyaránt bevethető Csontos 
Zoltán. Jelenleg az SVSE-GYSEV 
Goldschmidt NB II-es csapatánál 
a technikai ügyekben segédkezik.

Két éve, még a Haladás játé-
kosaként érezte először Csontos 
Zoltán, hogy valami nincs rend-
ben. A panaszok nem fizikai ter-
helés hatására, hanem teljesen 
véletlenszerűen törtek rá. Az 
igen alapos orvosi vizsgálatok 
a kissé szapora pulzuson kívül 

nem mutattak ki semmi különö-
set ezzel kapcsolatban – tovább 
futballozhatott. Az előző évadot 
még végigjátszotta a Vasútban, 
de a nyáron az új klubvezetés-
sel egyetértésben úgy döntöttek, 
nem játszik tovább.

Csontos Zoltán kiemelte, hálás 
az egyesület vezetésének, hogy a 
csapat technikai stábjában fog-
lalkoztatja. A munkája érdekes, 
hiszen játékosként fogalma sem 
volt arról, milyen sok és milyen 
alapos háttérmunka kell ahhoz, 
hogy minden zökkenőmentesen 
menjen egy csapatnál az utazá-
sok szervezésétől az albérletek 

intézésén át az adminisztráci-
óig. Az irodában töltött órák után 
gyerekeknek tart edzést, több éve 
elvégezte a D-licenszes képzést. 
Mint mondta, nagyon hálásak a 
srácok, akik régebb óta ismerik, 
becenevén, Csontinak nevezik, 
a többiek bácsizzák... A srácok 
edzéseit örömmel vezeti, viszont 
nem tagadja, a felnőtt együttes 
edzéseit, meccseit nagyon rossz 
nézni, legszívesebben menne, 
edzene, játszana a többiekkel a 
pályán... Annyit zárszóként még 
elárult, még „fut egy kört” az 
orvosoknál, nem akar végképp 
felhagyni a futballal...

Múlt hét végén ezút-
tal csupán három 
csapat részvételével 
rendezték az MKB-
arénában a hagyomá-
nyos Krasznai-kupa 
férfi kosárlabda felké-
szülési tornát, amely 
ezúttal a vendég kör-
mendiek sikerét hozta.

A nyitónapon a két soproni 
együttes összecsapásán a bát-
ran, ügyesen, jó játékkal kezdő 
SMAFC–NYME 15 percig vezetett 
a tompán, sok hibával játszó Kis-
Rába menti Takarék SKC ellen, 
ám a második negyed közepé-
től megmutatkozott az osztály-
különbség. Az egyetemiek már 
kissé fáradtan léptek pályára 

másnap a Körmend ellen. A 
vasiakkal szemben egy negyed 
ellenállást tudott kifejteni 
Vetési Imre gárdája, a papírfor-
mának megfelelően ez a meccs 
is az A-csoportos csapat sima 
sikerével zárult.

A meccs előtt a próbajátékon 
lévő amerikai Tommy Gunnt 
tesztelő SKC egy kemény, fordu-
latos edzőmérkőzésen legyőzte 
a Jászberényt.

Amint az várható volt, az SKC–
Körmend, a torna záró meccse 
lett az idei Krasznai-kupa dön-
tője. A fogcsikorgatóan küzdel-
mes első negyedet követően az 
SKC cserejátékosai, Takács és 
Keresztes ügyes játéka révén 
szünetre 10 pontos előnyt szer-
zett. Szünet után aztán kijött 
a heti kemény edzésmunka 
és az előző napi küzdelmes 

edzőmeccs fáradtsága a sop-
roni játékosokon. Ez elsősorban 
a gyenge dobóteljesítményben 
mutatkozott meg, a kiélezett 
helyzetekben jobb döntéseket 

hozó körmendiek fordítottak, és 
68–63-ra nyertek. A torna legér-
tékesebb játékosa az SKC mon-
tenegrói centere, Filip Barovics 
lett, a legeredményesebbnek 

a SMAFC bedobója, Balogh 
Gergely bizonyult, a legjobb 
soproni játékosnak pedig az 
SKC középjátékosát, Keresztes 
Rafaelt választották.

Körmendi siker a kupán

Idegenben újabb veresé-
get szenvedett az SVSE–
GYSEV labdarúgócsapata az 
NB II-ben. Vasárnap a Vasút 
Pakson, a helyiek második 
csapatától kapott ki 2–1-re.
A teljes igazsághoz hozzátar-
tozik, hogy a paksi együttes-
ben több, az első csapatban is 
meghatározó labdarúgó „le-
játszott” a második együt-
teshez. Pakson némi „késés-
sel” indult a Vasút, a paksi 
csapat már a 2. percben meg-
szerezte a vezetést az ezúttal 

is sérült csapatkapitánya, a 
gólerős Gyánó Szabolcs nél-
kül felálló soproni gárdá-
val szemben. Ez a gyors gól 
„megfogta” a soproni csa-
patot, ráadásul szünet után 
8 perc elteltével újabb gólt 
kapott. A második félidő kö-
zepén szépített a soproni 
együttes, majd egyértelmű-
en fölénybe került, átvette az 
irányítást. Több helyzetet is 
kidolgozott a Vasút, ám ezek 
kimaradtak, így a soproniak 
pont nélkül utazhattak haza.

Paksi vereség A pályáról jött háttérmunkás

VASI GYŐZELEM
Hiába küzdött az SKC együttese, a Körmend nyerte a Krasznai-kupát FOTÓ: TÓTH ZSOMBOR

Csontos Zoltán





www.emh.kormany.hu
www.mobilityweek.eu

EUROPAI
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kerékpáros rendezvényünkre.

GYIK PARKOLÓJÁBAN
Sopron, Ady E. u. 10. 

PROGRAM

14.00 ÓRÁTÓL

16.00 ÓRÁTÓL 

17.00 ÓRA

KB. 18.30 ÓRAKOR

19.00 ÓRÁTÓL



Soproni Petőfi  Színház

Bornemissza Péter magyar nyelvű Elektra-átdolgozása. 
1558-ban jelent meg, a drámát a Bécsben élő magyar 
nemesek kérésére írta az akkor még csak 23 éves szerző. 
„Ez az a mű, mely a magyar drámaírás épületében az első 
hatalmas oszlop. S mindmáig talán a legmagasabb. Alapvetés 
történt. Olyan alkotás született, mely minden időkre indíték 
és mérce lehetett volna.” – így ír róla a rendező, Katona Imre.

DÁTUM ELŐADÁS BÉRLET

22. szombat 19.00 Magyar Elektra STÚDIÓBÉRLET PREMIER

23. vasárnap 19.00 Magyar Elektra STÚDIÓBÉRLET

24. hétfő 15.00 Magyar Elektra BÉRLETEN KÍVÜL

24. hétfő 19.00 Magyar Elektra BÉRLETEN KÍVÜL

25. kedd 15.00 Magyar Elektra BÉRLETEN KÍVÜL

25. kedd 19.00 Magyar Elektra BÉRLETEN KÍVÜL

 
Játsszák: Pelsőczy László, Szőcs Erika, Horváth László, 
Molnár Anikó, Ács Tamás, Szlúka Brigitta, Papp Attila, 
Müller Zsófi a, Czár László
Dramaturgia, látvány: Katona Imre
Korrepetitor: Szabó Szilvia
Fény: Kovács Ferenc
Koreográfus: Demcsák Ottó (Harangozó – díjas)
Rendező: Katona Imre

Bornemisza Péter

Magyar Elektra 


