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Ki ne ismerné Péter Szabó Szilviát, az 
egykori NOX csinos énekesnőjét? 
Szilvia évekkel ezelőtt elhagyta 
az országot, járt Ausztráliában 
és Londonban is, de most úgy 
döntött, visszatér Magyaror-
szágra. Hamarosan megje-
lenik új lemeze, a Bring Me 

To Life/Érezd, hogy 
élsz című dallal.

Kolostori 
ClausuraKeleti hangulat

Hennafestés, mesekuckó és fűszerpiac 
is várta az India-nap látogatóit5 7

„ Szilveszter Bálint, a Semmelweis Egyetem álta-
lános orvos szakos hallgatója idén másodszor 
érdemelte ki a Széchenyi István Tanulmányi 

Ösztöndíjat. A támogatás segítségével egyhónapos 
tanulmányúton vehetett részt a bécsi egyetemi klinika 

szívsebészeti osztályán, és több szakmai konferen-
ciára is eljut a jövőben. (Hazajön gyógyítani) 4

„ „Minden feltétel adott, hogy lehívhassuk az 
ebben a ciklusban rendelkezésünkre álló 8200 
milliárd eurót” – jelentette ki Németh Lászlóné 

nemzeti fejlesztési miniszter, aki dr. Molnár Ágnes 
miniszterelnöki megbízottal érkezett a városházára. 
(Lehívjuk az uniós forrásokat) 3

125

A hagyomány szerint Sopron egykori polgármesterének, Lackner Kris-
tófnak a születésnapján megemlékeztek a humanista városvezető-

ről, valamint ezen a napon átadták a Lackner- és a Macénás-díjat 
és köszöntötték a város legnagyobb adófizetőit, a virilistákat.

Szilvia nagy 
visszatérése

6

Natura: több, 
mint piac

A Naturán jól megfér egymás mellett a zöld-
ség-gyümölcs, a díszes terméskoszorú, az újra-
hasznosított fülbevaló, a gyerekek által készí-
tett rongyszőnyeg és az életmód-tanácsadás.

„Képeimen sem a 
világ, sem a saját 
magam vívódásait, 
gyötrelmeit nem aka-
rom megörökíteni. 
Ehelyett szeretném, 
ha sikerülne valamit 
felvillantanom a ránk 
váró boldogság-
ból” – hangsúlyozza 
Kovács-Gombos 
Gábor festőművész 
a bánfalvi kolostor-
ban nyílott Clausura 
című kiállítása 
kapcsán.

bó Szilviát, az
ekesnőjét? 
elhagyta
áliában

ost úgy
yaror-
gje-
Me 

y
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szívsebészeti osztályán, és több szakmai konferen
ciára is eljut a jövőben. (Hazajön gyógyítani)

Veretlenül érkezett és úgy is távozott a labdarúgó NB II. nyugati csoportjának listavezetője Sopronból. 
A bajnokság 14. fordulójában lejátszott mérkőzésen SVSE – Puskás Akadémia: 0–1 FOTÓ: TÓTH ZSOMBOR

Pontot 
érdemeltünk 
volna

9

Lacknerre emlékeztek
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A Himnusz képi aláfestéséhez készített fotókat

Nem ufó, octocopter

Pluzsik Tamás

Különleges szerke-
zetre lettek figyelme-
sek, akik a napokban 
a Fő téren sétáltak. Ha 
nem fényes nappal, 
hanem az esti órákban 
szállt volna el a Szent-
háromság-szobor 
fölött, minden bizony-
nyal többen ufóra 
gyanakodtak volna.

– Octocopternek nevezik ezt a 
speciális vázszerkezetre épített 
nyolc ro to ros drón he li kop tert, 
amely mintegy 15 kilogramm 
súlyt, jelen esetben egy profesz-
szionális fényképezőgépet és egy 

HD-ka me rát emel a magasba. 
Az egység elektronikusan sta-
bilizált, biztonsági funkciókkal, 
valamint GPS-szel is rendelke-
zik. Így például, ha valami oknál 
fogva elvesztenénk vele a rádiós 
kapcsolatot, akkor mielőtt az 
akkumulátorok lemerülnének, 
visszatér a kiindulási helyére – 
avat be a technikai részletekbe 
Varga Tamás operatőr, aki Nagy 
József informatikus-modellező 
kollégájával maga építette azt 
a speciális repülő szerkezetet, 
mely a csodálat tárgya volt a 
napokban Sopron történelmi 
belvárosában.

Drónokat, más néven pilóta 
nélküli repülőgépeket, helikop-
tereket már jó pár éve építenek 
és használnak, de mindeddig 
elsősorban a katonai repülésben 

volt szerepük, ahol felderítésre, 
adott esetben pedig még fegy-
veres támadásra is használ-
ták a néhány dekástól akár 
több tonnáig terjedő tömegű 
szerkezeteket.

– Sokkal békésebb szerkezet 
a miénk, hozzáteszem, ez sem 
veszélytelen. Ha rutintalan a 
kezelő, és a helikoptert vélet-
lenül magával szembe fordítja, 
egy pillanat alatt át kell állnia 
fordított irányokra, hogy ne 
gázolja le magát és a stábot – 
tudjuk meg a Sky Jib 8 Heavy-
Lift Oc to cop ter nek nevezett 
drón tulajdonosától, aki kollé-
gáival a Himnusz képi aláfes-
téséhez készített felvételeket a 
Fő téren, melyet minden való-
színűség szerint szilveszterkor 
láthatunk először a televízióban. 

A licittárgyalások helye: Polgármesteri Hivatal Városgazdálkodási Osztály, Sopron, Fő tér 1.
A részvétel feltételeiről tájékoztató, illetve bővebb információ kérhető a Polgármesteri Hivatal Városgazdálkodási Osztályán: Sopron, Fő tér 1. (tel: 99/515–135, 99/515–133).

Sopron, Balfi u. 2. sz. alatti (Ikvahíd) üzlethelyiség 
Az ingatlan jellege: társasházi külön lapon felvett üzlet
Helyrajzi száma: 2102/A/34, területe: 340 m²   
Induló ár: 37.305.000 Ft (áfamentes értékesítés)  
A licittárgyalás időpontja: 2012. december 19., 9.00 
Megtekinthető: 2012. december 11., 9.00 

Sopron, Balfi u. 38. sz. alatti ingatlanok 
Az ingatlanok
Helyrajzi száma alapterülete rendeltetése
1817 291 m² beépítetlen terület
1818 303 m² lakóház, udvar
1821 38 m² gazdasági épület és udvar
1822 192 m² lakóház
Induló ár: 5.738.400 Ft (áfamentes értékesítés)  
A licittárgyalás időpontja: 2012. december 19., 9.30  
Megtekinthető: 2012. december 11., 9.30  

Sopron, Várkerület 49. sz. alatti helyiségek 
Az ingatlanok
Helyrajzi száma alapterülete rendeltetése induló ár
2139/A/7 34 m² műhely 1.267.200 Ft
2139/A/8 33 m² raktár 928.800 Ft
2139/A/17 87 m² raktár 2.255.200 Ft
2139/A/18 21 m² raktár 540.000 Ft
Összesen   4.991.200 Ft
A licittárgyalás időpontja: 2012. december 19., 10.00  
Megtekinthető: 2012. december 11.,10.00  

Sopron, Magyar u. 7. sz. alatti üzlethelyiség 
Az ingatlan jellege: társasházi külön lapon felvett üzlet
Helyrajzi száma: 2246/A/8, területe: 44 m²   
Induló ár: 2.444.000 Ft (áfamentes értékesítés)  
A licittárgyalás időpontja: 2012. december 19., 10.30  
Megtekinthető: 2012. december 11., 10.30  

Sopron, Templom u. 24 sz. alatti pincehelyiség 
Az ingatlan jellege: társasházi külön lapon felvett pince
Helyrajzi száma: 171/A/1, területe:  48 m²   
Induló ár:   1.867.200 Ft (áfamentes értékesítés)  
A licittárgyalás időpontja: 2012. december 19., 11.00  
Megtekinthető: 2012. december 11., 11.15  

Sopron, Újteleki u. 18 sz. alatti üzlethelyiség 
Az ingatlan jellege: társasházi külön lapon felvett üzlet
Helyrajzi száma: 456/A/1, területe: 43 m²   
Induló ár: 2.580.000 Ft (áfamentes értékesítés)  
A licittárgyalás időpontja: 2012. december 19., 11.30  
Megtekinthető: 2012 december 11., 11.45  

Sopron, Juharfa u. 5. sz. alatti tároló 
Az ingatlan jellege: társasházi külön lapon felvett tároló
Helyrajzi száma: 4257/179/A/2, területe:  4 m²   
Induló ár: 276.000 Ft (áfamentes értékesítés)  
A licittárgyalás időpontja: 2012. december 19., 14.00 
Megtekinthető: 2012. december 11., 14.00
.
Sopron, Ösvény u. 1. sz. alatti lakóház 
Az ingatlan jellege: lakóház, udvar
Helyrajzi száma: 4072, területe: 394 m²   
Induló ár: 11.200.000 Ft (áfamentes értékesítés)  
A licittárgyalás időpontja: 2012. december 19., 14.30 
Megtekinthető: 2012. december 11., 14.30

Sopron, Görbehalom 16. sz. alatti üzlet 
Az ingatlan jellege: társasházi külön lapon felvett üzlet
Helyrajzi szám: 9843/A/2, területe: 108 m²   
Induló ár: 4.000.000 Ft (áfamentes értékesítés)  
A licittárgyalás időpontja: 2012. december 19., 15.00 óra
Megtekinthető: 2012. december 10., 14.00.  

SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

licittárgyalást hirdet a tulajdonában álló ingatlanok 

ÉRTÉKESÍTÉSÉRE
A Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft. 
2013. január 1-i belépéssel 

BÉRSZÁMFEJTŐ, 
MUNKAÜGYI 
ÉS GAZDASÁGI 
ÜGYINTÉZŐ 

munkatársat keres.

FELADATOK
A bérszámfejtési feladatok teljes körű ellátása; 
a bérekhez kapcsolódó adatszolgáltatások, 
bevallások, jelentések, könyvelési 
feladások elkészítése. Kapcsolattartás a 
hatóságokkal; részvétel a gazdasági csoport 
munkájában (könyvelési részfeladatok, 
analitikus nyilvántartások vezetése).

ELVÁRÁSOK
Minimum középfokú  közgazdasági végzettség. 
Bérszámfejtési területen szerzett gyakorlat, 
nagy tapasztalat; TB és adó jogszabályok 
naprakész ismerete; felhasználói szintű Word 
és Excel ismeret; önálló, pontos munkavégzés

ELŐNY
BABÉR bérszámfejtő program ismerete

A PÁLYÁZATOKAT A PRO KULTÚRA SOPRON NONPROFIT KFT. 
TITKÁRSÁGÁRA (9400., SOPRON, LISZT FERENC U. 1.) 
CÍMRE KELL POSTÁN VAGY SZEMÉLYESEN BENYÚJTANI. 
TÁJÉKOZTATÁST AD: GECSE ÉVA GAZDASÁGI VEZETŐ 99/517-521. 

Amint arról koráb-
ban már beszámol-
tunk, a gazdasági 
kamarákról szóló 
1999. évi CXXI. tör-

vény (Gktv.) 8/A. §-ában előírt 
kötelező kamarai regisztrációt 
március elsejéig kellett meg-
tenniük a soproni székhellyel 
rendelkező vállalkozásoknak, 
egyéni vállalkozóknak a Soproni 
Kereskedelmi és Iparkamaránál.

– A legfrissebb országos ada-
tok szerint eddig 608 ezer vál-
lalkozás tett eleget ezen kötele-
zettségének a területileg illeté-
kes kamaráknál. Sopronban ez 
a szám megközelíti a 4500-at 
– mondta el lapunknak Kováts 
Árpád kamarai titkár.

Becsült adatok szerint még 
1000–1500 vállalkozás nem 
regisztrált a soproni kamaránál, 
ennek egyik okát a kamara tit-
kára abban látja, hogy a törvényi 
előírások elmulasztásának ez 
idáig nem voltak kézzel fogható 
szankciói. Egy november végén 
benyújtandó törvénymódosítás 
viszont már a regisztrációs díjat 

mint köztartozást a NAV hatás-
körébe rendeli. 

Horváth Vilmos, a soproni 
kamara elnöke szerint a regiszt-
ráció legfőbb hasznát a jogkö-
vetően működő cégek abban 
látják, hogy a vállalkozások 
egyik alapvető érdeke szerint a 
gazdasági környezetet átlátha-
tóvá, rendszerben vizsgálhatóvá 
teszi. A kamarai térítésmentesen 
igénybe ve  he tő szolgáltatások 
közül legnépszerűbb az Üzlet a 
hálón, ahol magyar, angol, német 
nyelvű ingyenes üzleti partner-
keresés folyik, valamint a pályá-

zati és kamarai rendezvényfi-
gyelő-alkalmazás, ahol akár SMS-
értesítés is kérhető. A regisztrált 
cégek hírlevelet is kapnak az álta-
luk kiválasztott témakörökben, 
például tanfolyamok, konferen-
ciák, mesterképzés. 

A tisztességes vállalkozóknak 
a legnagyobb igénye a kiszámít-
ható gazdaságpolitika mellett a 
„rend” iránt mutatkozik meg. 

– A tisztességeseknek legyen 
védelme és becsülete, míg a 
kalandorok kerüljenek partvo-
nalon kívülre – zárta Horváth 
Vilmos.

Köztartozássá válik
a kamarai regisztrációs díj

MÉG 1000–1500-AN NEM REGISZTRÁLTAK
A törvényi előírások elmulasztásának ez idáig nem 
voltak kézzel fogható szankciói

Közös programot indított a 
vasúti átkelők biztonságának 
javítására Nyugat-Magyaror-
szág és Burgenland: közlekedési 
szakértők mérik fel az osztrák–
magyar határon átvezető vasút-

vonalak biztonságosságát, és ter-
vet készítenek a létesítmények 
javítására, ahol kell. A finanszí-
rozásban részt vesz Burgenland 
tartomány és a magyar Nemzeti 
Fejlesztési Ügynökség. (mti) 

Vasúti együttműködés RÖVIDEN
Átvállalják

Az ötezer főnél nagyobb te-
lepülések adósságállomá-
nyának 40–70 százalékát 
2013 közepéig rendezi az 
állam – közölte a Belügy -
minisztérium. (mti)

A FŐ TÉREN REPKEDETT
Varga Tamás operatőr és Nagy József informatikus-modellező építette a szerkezetet, 
mely egy fényképezőgépet és egy kamerát emelt a magasba FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS
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December 1. szombat 19.00 – Liszt-központ

Moravecz Imre olvasónk a Jereván-lakótelepen él. Mint je-
lezte, egyetért azzal, hogy mindenki köteles a saját ingatla-
na körül rendet tenni: összesöpörni a faleveleket, megtisztí-
tani a járdát a hótól és jégtől. Kérdése, hogy a közterülete-
ken és a parkokban, játszótereken kinek a kötelessége (és 
mikor) összegyűjteni és elszállítani a lehullott faleveleket.

– A munkálatok már elkez-
dődtek. A rendeletek egyér-
telműek, a tulajdonos felada-
ta a lehullott falevelek ösz-
szegyűjtése és elszállítása. Ez 
vonatkozik a közterületekre 
és a parkokra, játszóterek-
re is. A mi esetünkben ez azt 

jelenti, hogy a tulajdonos az 
önkormányzat, amely a fel-
adat elvégzését a Sopron Hol-
dingtól rendelte meg. 
Várhatóan december közepé-
ig-végéig is eltart, míg mind-
egyik közterületet megtisz-
títjuk. 

Várjuk olvasóink közügye-
ket érintő kérdéseit – a szer-
kesz toseg@sopronitema.hu 
címen –, amelyeket továb-
bítunk az önkormányzat-
hoz. A válaszokat lapunk 
közli, így reméljük, hogy 
megkönnyítjük és meg-
gyorsítjuk a város és lakó-
nak kapcsolatát.

A KÉRDÉSRE NAGY ZSOLT, A SOPRON HOLDING FŐKERTÉSZE VÁLASZOLT

Ön kérdez, az önkormányzat válaszol

Ismét Sopronban rendezték meg – immár harminckettedik alkalommal – a Nyugat-
Pannon Neurológiai Konzultációs Fórumot, amelyre az Erzsébet-kórház meghívá-
sára négy megyéből érkeztek orvosok és szakemberek. A tudományos tanácskozást a 
város nevében dr. Simon István alpolgármester köszöntötte, aki felhívta a résztvevők 
figyelmét a város gasztronómiai és turisztikai értékeire is. A megnyitón dr. Grubits 
János főorvos köszöntötte dr. Garzuly Ferencet, a szombathelyi Markusovszky-kórház 
főtanácsosát, aki fél évszázada dolgozik a Vas megyei intézményben. FOTÓ: TÓTH ZSOMBOR

Neurológusok tanácskoztak

Soproni
Téma
Segít a

Horváth Ferenc

Minden feltétel adott, 
hogy lehívhassuk az 
ebben a ciklusban ren-
delkezésünkre álló 
8200 milliárd eurót – 
jelentette ki Németh 
Lászlóné Sopronban. 
A nemzeti fejlesztési 
miniszter dr. Molnár 
Ágnes miniszterel-
nöki megbízott meg-
hívására és vele együtt 
érkezett a városházára.

A fejlesztéspolitika és a Sop-
ront érintő fejlesztések voltak 
azok a fő témák, amelyek szóba 
kerültek a városvezetéssel folya-
tott megbeszélésen. A konzultá-
ción részt vett dr. Fodor Tamás 

polgármester, dr. Simon István 
és Abdai Géza alpolgármes-
ter, valamint Ivanics Ferenc, a 
Fidesz választókerületi elnöke. 
A miniszter támogatást ígért 
azokhoz a tervezett fejlesztések-
hez, amelyek a soproniak és a 
környéken élők érdekeit szolgál-
ják. A találkozót követően adott 
interjút lapunknak.

– Mi nisz ter asszony, az ebben 
a ciklusban rendelkezésünkre 
álló 8200 milliárd euró 80 
százalékát hívtuk/kötöttük 
le eddig. A következő év ele-
gendő lesz, hogy a maradék 20 
százalék se maradjon az unió 
kasszájában?

– Minden feltétel adott, hogy 
lehívhassuk az ebben a ciklusban 
rendelkezésünkre álló 8200 mil-
liárd eurót. A döntési folyama-
tok felgyorsultak a Nemzeti Fej-
lesztési Kormánybizottság lét-
rehozásával, amelynek vezetője 
a miniszterelnök, tagjai pedig – 
rajtam kívül – Matolcsy György 
és Lázár János. Jelenleg már az 
összeg 90 százalékánál tartunk, 
vagyis plusz tíz százalékra is 
van már programunk. A sike-
res pályázatokhoz nem csupán 
a gyors döntéshozatal, hanem 
az úgynevezett önerőalap és a 
30 százalékos szállítási előleg is 
hozzájárult. Mindezek ismereté-
ben kijelenthetem, egyetlen fil-
lér sem marad az unió kasszá-
jában. Az elszámolási határidő 
egyébként 2015 vége.

– A következő, 2014-től kez-
dődő 7 éves időszakban mire 

számíthat Magyarország? – 
kérdezem ezt azért – bár még 
nincs meg az unió középtávú 
költségvetése –, mert riasztó 
híreket hallani a felzárkózó 
országoknak juttatott pénz 
csökkentéséről. Ez érintheti 
hazánkat is. Amennyiben ez 
így lesz, jelentős fejlesztési 
forrásoktól eshetünk el. Ebben 
a helyzetben van mozgástere a 
magyar kormánynak?

– Kétségkívül nehéz és bonyo-
lult időszak telik el, míg lesz a 
következő ciklusra is uniós költ-
ségvetés. A kohéziós, vagyis a 
felzárkóztatási alapok tervezett 
csökkentése hátrányosan érin-
tené hazánkat is. Ezért össze-
fogva a többi érintett ország-
gal kell tárgyalnunk, s végül 

valamilyen kompromisszu-
mos megoldást találnunk. Nem 
lenne szerencsés, ha végső adu-
ként valamelyik tagállam élne a 
vétójogával.

– A Nemzeti Fejlesztési 
Mi nisz té rium egyik kiemelt 
feladata a hazai és uniós for-
rások koordinált felhaszná-
lása. Ebben a folyamatban (és 
az ország gazdasági életében) 
fontos szerepvállalók a kis- és 
közepes vállalkozások. Sike-
rült növelni az ő támogatásu-
kat és egyszerűsíteni a pályá-
zati rendszert?

– A pályázati rendszer egysze-
rűbb lett, s tényként mondom, a 
kis- és közepes vállalkozásoknak 
száz százalékig sikerült lehívniuk 
az uniós forrásokat. A gond nem 

ezzel, hanem a kereskedelmi 
bankok hitelezési gyakorlatával 
van, egészen pontosan azzal, 
hogy nem, vagy csak nehezen 
adnak kölcsönt. Ezért fontos, 
hogy a Magyar Fejlesztési Bank 
tulajdonrészt szerzett a Takarék-
bankban, így hitelhez juthatnak 
a vállalkozások, és remélem, a 
kereskedelmi bankok is változ-
tatnak az országot nem segítő, 
rossz gyakorlatukon.

– A Diákhitel 2 program „kül-
detése”, hogy a családoknak 
ne kelljen plusz terheket vál-
lalniuk gyermekük felsőokta-
tási képzéséhez, amennyiben 
önköltséges vagy részösztöndí-
jas hallgatók. Önnek milyenek 
a tapasztalatai? Élnek ezzel a 
lehetőséggel a diákok?

– A Diákhitel 2 kamata ala-
csony, 2 százalékos, így alaptalan 
az az okfejtés, hogy lehetetlen 
helyzetbe hozzuk a pályakezdő 
fiatal értelmiséget. Én egyértel-
műen sikerként könyvelem el, s 
ezt bizonyítják a tapasztalatok is. 
Eddig 4500 szerződést kötöttek.

Németh Lászlóné nemzeti fejlesztési miniszter támogatja a soproni fejlesztéseket

Lehívjuk az uniós forrásokat

SOPRONI FEJLESZTÉSEK
A miniszterrel történt városhá-
zi egyeztetés alkalmával – töb-
bek között – szóba került az ön-
erőpótlásra felvett hitelek tá-
mogatásának kérdése, a Sopron 
és vidéke hulladéktársulás pro-
jektje, a fertőrákosi Barlangszín-
ház felújítása és fejlesztése, a 
GYSEV-hez köthető projektek és 
az északnyugati összekötőút is.

KEREKASZTAL-MEGBESZÉLÉS
Németh Lászlóné nemzeti fejlesztési miniszter a városházán egyeztetett dr. Molnár Ágnes miniszterelnöki 
megbízottal, Abdai Géza és dr. Simon István alpolgármesterrel, dr. Fodor Tamás polgármesterrel, valamint Ivanics 
Ferenccel, a Fidesz választókerületi elnökével FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS

Németh Lászlóné
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Soproni fiatalok

RÖVIDEN

Filmajánló 
Monte Wildhorn 
csodálatos nyara (The 
Magic of Belle Isle) 
magyarországi bemuta-
tó: november 29.
A mogor va, életunt 
Monte Wildhorn (Mor-
gan Freeman) felesége 
halála után egy csendes 
kis szigetre költözik ab-
ban bízva, hogy itt talán 
újra ihletet kap, és ha is-
mételten írni kezd, talán 
visszatér az életkedve is. 

Apránként megismerke-
dik a szomszédjaival, a 
gyermekeit egyedül ne-
velő anyával, Charlottal 
(Virginia Madsen), vala-
mint három csemetéjé-
vel. Az ő lendületüknek és 
vidámságuknak köszön-
hetően Monte Wildhorn 
ismét felfedezi az élet na-
pos oldalát.

Zeneimádók 
figyelmébe

Zséda: Más világ
Zsédenyi Adrienn ma-
gyar énekesnő és színész-
nő a Cotton Club Singers 
együttes tagjaként kezd-
te zenei pályafutását. 
2001-ben kilépett a csa-
patból és szólókarrierbe 
kezdett. Számos slágerrel 
lepte már meg rajongóit, 
többek között a „Valahol 
egy férfi vár”, a „Fekete 
rúzs”, vagy éppen a „Le-
gyen úgy” című nótákkal. 
A „Más világ” című dal 

egy csalódott, összetört 
szívű nő bánatát ecseteli, 
aki megváltozott, hiszen 
jókedvű énje elveszett – 
„ő már nem lakik itt, csak 
a teste van itt”…

Ügyes kezek
November 28-án, szer-
dán 15.30-tól a Széchenyi 
István Városi Könyvtár 
Gyermekkönyvtárában 
Mikulás napja közeled-
tével „Ügyes kezek” kéz-
műves-foglalkozásra vár-
ják a gyerekeket. A szer-
vezők kérik, a résztvevők 
ollót hozzanak magukkal!

A hét mottója:

„A szeretet a világ 
legerősebb fegyvere 

a jó érdekében.”
Gary Chapman 
(amerikai író) 

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

Bábeli zűrzavar az Orsolyában
A Szent Orsolya-iskolában megrendezett regionális nyelvi na-
pokon több mint 400 általános és középiskolás diák vett részt, 
a rendező intézmény mellett érkeztek diákok a Gárdonyiból, a 
Hunyadiból, a Lacknerból, a Deákból, a Széchenyiből, az Eötvös-
ből, valamint Győrből, Csornáról, Kapuvárról, Kőszegről, Sopron-
kövesdről, Kópházáról és Sárvárról. A negyedikesek csapatverse-
nyen mérték össze a tudásukat, az 5–8. évfolyamosok tesztver-
senyen vettek részt. A gimnazistáknak irodalmi csapat-, valamint 
projekt- és plakátversenyt szerveztek. A Gárdonyi-, a Szent Or-
solya- és a Hunyadi-iskola tanulói két, a Széchenyi-gimnázium 
diákjai pedig egy kategóriában állhattak a dobogó felső fokára.

A Fáy András Közgazdasági, Üzleti és
Postai Szakközépiskola a

Nyitott Kapuk Napját
 november 26-án, hétfőn 17 órakor és
 december 13-án, csütörtökön
16 órakor tartja.

Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola 
9400 Sopron, Teleki Pál út 26. Tel.:99/510-092, www.fay.sopron.hu

NOVEMBER 28. SZERDA 19.00 
LISZT-KÖZPONT

Széchenyi István szellemisége ösztönözte váro-
sunk vezetőit arra, hogy három évvel ezelőtt 
megalapítsák a Széchenyi István Tanulmányi 
Ösztöndíjat, amellyel a magyar felsőoktatásban 
tanuló, tehetséges soproni fiatalokat támogatják.

Szilveszter Bálint, a Semmelweis 
Egyetem Általános Orvostudo-
mányi Karának általános orvos 
szakos hallgatója, a Berzse-
nyi-gimnázium egykori diákja 
idén másodszor érdemelte ki az 
elismerést.

– Már középiskolásként eldön-
töttem, hogy ezt a hivatást 
választom – mesélte Szilvesz-
ter Bálint. – Mindig is a termé-
szettudományok, azon belül is 
a biológia, az emberi szervezet 
felépítése és működése érdekelt. 

Valószínűleg befolyásolta a dön-
tésemet az is, hogy a szüleim és a 
családunk barátai közül is sokan 
orvosok. Tudatosan készültem az 
orvosi egyetemre, ahova elsőre, 
közel maximális pontszámmal, 
államilag támogatott képzésre 
vettek fel.

Bálint harmadéves kora óta 
demonstrátorként vesz részt 
első- és másodéves hallgatók 
oktatásában és felkészítésében az 
egyetem anatómiai intézetében. 
Emellett tudományos diákköri 
kutatásokkal is foglalkozik. Ezek 
során a kardiológiához és a radio-
lógiához került közelebb. Kapcso-
latát a szívgyógyászattal tovább 
mélyítette, hogy a budapesti 
klinikán tudományos munkája 
során olyan orvosokat ismert 
meg, akik úgy érzi, egész életére 
példát mutathatnak. Több tanul-
mányi versenyen ért el kiemel-
kedő helyezést, ennek köszönhe-
tően idén elnyerte a köztársasági 
ösztöndíjat is.

– Eljutottam sok nemzetközi 
szakmai konferenciára, például 
az európai ra di o ló gus kon gresz-
szus ra Bécsbe, ami a 2013-as 
terveim között is szerepel – 
mondta a díjazott. – Az ösztön-
díj is hozzájárult ahhoz, hogy 
egyhónapos tanulmányúton 
vehettem részt a bécsi egyetemi 
klinika szívsebészeti osztályán. 
További külföldi szakmai gya-
korlatokon szeretnék tapaszta-
latokat szerezni, és ezeket itthon 
kamatoztatni. 

A Széchenyi Tanulmányi Ösztöndíj nyertese: Szilveszter Bálint

Hazajön gyógyítani

KÜLFÖLDI SZAKMAI GYAKORLATON
Szilveszter Bálint az ösztöndíj segítségével egyhónapos 
tanulmányúton vehetett részt a bécsi egyetemi klinika 
szívsebészeti osztályán FOTÓ: TÓTH ZSOMBOR

A balfi általános iskolában ötven évvel ezelőtt végzett 
egykori diákok találkoztak a közelmúltban, hogy fel-
idézzék az elmúlt évtizedek eseményeit és emlékez-
zenek azokra, akik már eltávoztak közülük – tudtuk 
meg Kasztner István soproni olvasónktól. Az osztály-
találkozón részt vett Vadócz Györgyné osztályfőnö-
kük is. Egykori iskolájuk megtekintése és a rendhagyó 
osztályfőnöki óra után közös vacsorán vettek részt.

50 éves találkozó

Huszadik alkalommal írták 
ki Magyarország és egyben a 
közép-európai régió legrango-
sabb természetfotós megmé-
rettetését. A 18 év alattiak verse-
nyében a legjobb portfólió alap-
ján Az Év Ifjú Természetfotósa 
címet az idén Kurucz Ádám, a 
Berzsenyi Dániel Evangélikus 
Gimnázium 11. évfolyamos 
tanulója kapta, aki egyben az 
ifjúsági kategória győztese lett.

Az 1994-ben született Kurucz 
Ádám az első rókafotóját öt  éves 
korában készítette, és a ti  ze dik 
születésnapjára megkapta első 
komolyabb, saját fotófelszerelé-

sét. A Sopront körülvevő erdő, 
valamint a Fertő tó környéke 
kimeríthetetlen témát bizto-
sít a hétvégékre, de az iskolai 
szünetekben távolabbi tájakra 
is eljut. 

Leginkább az állatok fotózása 
érdekli, ezen belül is a vadfo-
tózás áll a legközelebb hozzá. 
2006-óta minden évben indult 
„Az Év Természetfotósa” pályá-
zaton. Azóta számos pályáza-
ton ismerték el munkáját, több 
kiállításon mutatták be képeit. 
Legutóbb Sopronban a Ligneum 
NYME Látogatóközpont dekorá-
lására használták fel fotóit. 

Ádám, az év ifjú 
természetfotósa

MUNKA KÖZBEN
Kurucz Ádám hétvégéit, szünideit a természetben 
tölti, a legmegfelelőbb helyeket, alkalmakat, alanyo-
kat keresve a fotózáshoz
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Városi hírek

Két holland cég olyan speciális fes-
ték kidolgozásán munkálkodik, 
amely lehetővé teszi, hogy az út-

burkolati jelek sötétedés után akár tíz órán át foszfo-
reszkáljanak, így könnyebben láthatók, és ezáltal se-
gítik a biztonságosabb közlekedést. Ahhoz már hoz-
zászoktunk, hogy a világ autóipara évről évre újabb 
és újabb csodákkal lep meg bennünket. Egyre kisebb 
fogyasztás, hibridautók, az aktív és passzív biztonsá-
gi rendszerek folyamatos bővítése, a gyalogosokat és 
kerékpárosokat védő külső légzsák, és még sorolhat-

nám, hogy mi minden 
jelzi a soha meg nem 
szűnő fejlesztést. 
A hollandok azonban 
most fordítottak a kor-
mánykeréken, s nem a 
gépkocsik, hanem az 
útfelületek biztonsá-
gosabbá tételén dol-
goznak. A fejlesztés ál-
lítólag hamarosan befe-
jeződik, így már a jövő 
évben tesztelhetik né-
hány úton. Mint hírlik, 
ez a speciális festék a 
hőmérséklet változá-
saira is érzékeny. Fagy-
pont környékén hópe-
helyformák jelennek 
meg az út felszínén, fi-
gyelmeztetve a vezetőt 

a csúszásveszélyre. Amennyiben a tesztek sikerrel zá-
rulnak, akkor elvileg elhárul az akadály az alkalmazás 
elől, de azt még nem lehet tudni, hogy mennyibe ke-
rül majd. Gyanítom, nem lesz olcsó, de biztosan meg-
érné, hiszen életeket menthetne. Persze csak ott le-
hetne alkalmazni, ahol rendszeresen tisztítják az uta-
kat a hótól, a sártól. 
Egy másik fejlesztés az autók által keltett úgyneve-
zett menetszelet hasznosítaná az adott útszakasz ki-
világítására. Az ötletet bizonyára a szélkerekek adták. 
Tudom, az utak ily módon való biztonságosabbá té-
tele nem lesz egyhamar általános, de jó eljátszani a 
gondolattal, annak ellenére, hogy veszélyeket is rejt 
magában, mert sok autóst csábítana még nagyobb 
száguldásra. Olyanokat, akik úgy hiszik, a különböző 
biztonsági berendezések felülírhatják a fizika törvény-
szerűségeit. Ez azonban nem lehetséges. Legyenek 
bármilyen biztonságosak is autóink, a legfontosabb 
szereplők még nagyon sokáig az óvatosan, a szabá-
lyokat betartó autóvezetők lesznek.

„A hollandok azon-
ban most fordí-
tottak a kormány-
keréken, s nem a 
gépkocsik, hanem 
az útfelületek 
biztonságosabbá 
tételén dolgoz-
nak. A fejlesztés 
állítólag hama-
rosan befejező-
dik, így már a jövő 
évben tesztelhetik 
néhány úton.” 

Horváth Ferenc jegyzete

SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
PÁLYÁZATOT HIRDET 

1 db önkormányzati lakás 
szociális körülmények alapján történő 

bérbevételére 

Pályázni lehet:

 Sopron, Hátulsó u. 10-12./B tt. 13. 
szám alatti

1 + 3,5 szobás, bruttó 69 (nettó 60) m2-es, 
összkomfortos lakásra

 A lakás megtekinthető: 
 2012. december 3. (hétfő) 
14.30 – 15.00 óra között.

 A pályázat beadási határideje: 
2012. december 10. (hétfő) 

13.30 – 17.00 óra között

A pályázati kiírás átvehető a 
Humánszolgáltatási Osztály Szociális Csoport irodáján, Sopron, Új u. 3. 

kizárólag ügyfélfogadási időben.  
Bővebb tájékoztatás kérhető személyesen és telefonon (Tel.:99/515-210). Asztalfoglalás: +36-99/518-234, +36-99/518-250

Sopron, Ady Endre út 5.  |  Nyitva: hétfő–vasárnap: 7–22h-ig

* További információkat www.nyugatetterem.hu oldalon 
vagy www.facebook.com/nyugatetterem.sopron oldalon 
kaphatnak, valamint e-mailben a nyugat@nyme.hu címen.

** folyóborok, csapolt sör, alkoholmentes üdítők.

Hétköznapokon 
1-et fizet 2-t kap akcióval

várjuk kedves vendégeinket*

Születésnap ingyen?!*

Hétvégi ajánlatunk: 
3 fogásos étkezés korlátlan italfogyasztással** 

2.800 Ft/fő áron.

Liba ajánlatunk:
 

Okos utak

Pluzsik Tamás

Sopron legnagyobb 
adófizetőit, a virilistá-
kat köszöntötték hét-
főn. Emellett a neves 
polgármester szüle-
tésének évfordulóján 
átadták a Lackner- és 
a Mecénás-díjat is.

A rendszerváltást követően 
elsőként az országban Sopron 
volt az a város, amely feleleve-
nítette a legnagyobb adófize-
tők, a virilisták köszöntésének 
hagyományát. A legnagyobb 
három soproni adófizető tár-
sas vállalkozás az elmúlt évben 
a Heineken Hungária Sör-
gyárak Zrt., a GYSEV Zrt. és a 
Swedwood Sopron Bútor Kft. 
volt, míg az egyéni vállalkozók 
közül a tavalyi évhez hason-
lóan ismét Hirschler László 

vállalkozása fizette be a legma-
gasabb összegű iparűzési adót. 

Hagyomány az is, hogy Sop-
ron egykori polgármesterének, 
Lackner Kristófnak a születés-
napján a városvezetés, dr. Fodor 
Tamás polgármester, dr. Simon 
István és Abdai Géza alpolgár-
mester, valamint a Soproni 
Kereskedelmi és Iparkamara, 
Horváth Vilmos elnökletével 
megkoszorúzza a humanista 
polgármester mellszobrát, vala-
mint ezen a napon adják át a 
Lackner-díjat is, melyet ebben 
az évben dr. Józan Tibor, a Sop-
roni Városszépítő Egyesület 
elnöke vehetett át.

Gaius Maecenas római poli-
tikusról nevezte el a Soproni 
Kereskedelmi és Iparkamara 
a 2002-ben alapított Mecé-
nás-díjat. Maecenas hatal-
mas vagyont birtokolt, ami-
nek révén páratlanul fényűző 
életmódot folytatott, eközben 
azonban, mecénásként, olyan 

költőóriásokat támogatott, mint 
Vergilius és Horatius. 

Ebben az évben Bojtor Gyula, 
a Foton Nyílászáró Szerkeze-
teket Gyártó és Forgalmazó 
Kft. ügyvezetője vehette át a 
Mecénás-díjat.

– Születésnapi ajándéknak is 
vehetem ezt a díjat, hisz ebben 
az évben éppen a 18-at ünnepel-
jük, tehát úgy is fogalmazhatnék, 
hogy immáron nagykorúak let-
tünk – kezdi a bemutatkozást 
Bojtor Gyula, a gépészmérnöki, 
valamint közgazdasági diplo-
mával is rendelkező cégtulaj-
donos, aki Sárospatakról házas-
sága révén került Sopronba. Az 
elmúlt közel két évtizedben a 
térség egyik legdinamikusabban 
fejlődő vállalkozásának vezetője 
nem méltatlanul kapta a Mecé-
nás-díjat, hisz a sporttól a kultú-
rán át a különböző fesztiválokig 
széles a támogatottak listája.

– Hogy mire vagy kikre vagyok 
a legbüszkébb? Természetesen a 

tavaly bajnokságot nyert kosa-
ras lányokra, akik ugyan győri 
színekben vehették át a bajnoki 
serleget, de talán még sokan 
emlékeznek a Soproni Postás 
kiváló női kosárlabdacsapatára, 
melynek szponzorálását, talán 
úgy is mondhatnám, megmen-
tését, éppen a Pécs elleni kupa-
döntőre vette át a Foton, tehát 
ez a siker is lényegében Sopron-
ból indult. A másik kedves „gyer-
mekem” a támogatottak sorában 
a Napfényes Fesztivál, mely az 
egészséges életmódot bemu-
tató és népszerűsítő egyik leg-
nagyobb hazai rendezvény, de 
a soproni Fő téren megrende-
zett néptáncgálával egybekötött 
Szent Iván FolkFest támogatása is 
úgy gondolom, helyénvaló volt, 
hisz nemcsak a résztvevőknek, 
de a Kékfrankosok Éjszakájára 
kilátogatóknak is kellemes kikap-
csolódást jelentett – foglalja cso-
korba Bojtor Gyula a szívéhez 
legközelebb álló szponzorációit.

Az adófizetők elismerése mellett a Lackner- és a Mecénás-díjat is átadták

Lacknerre emlékeztek

SPORTTÓL A KULTÚRÁIG
Bojtor Gyula kapta a Mecénás-díjat FOTÓK: PLUZSIK TAMÁS

Több száz érdeklődő, igazi 
keleti hangulat, indiai prog-
ramok, hennafestés, mese-
kuckó, egzotikus fűszerpiac és 
teaház – ez fogadta szombaton 
a Liszt-központba betérőket az 
első India-napon. 

„Mindig szívesen jövök Sop-
ronba” – ezt mondta a rendezvé-
nyen India magyarországi nagy-
követe, aki már harmadszor 
látogatott városunkba. Őexcel-
lenciája Gauri Shankar Gupta 
találkozott a város vezetőivel, 
megtekintette Juhász Balázs 
fotókiállítását, majd ünnepélye-
sen megnyitotta az India-napot. 
Több százan hallgatták köszön-
tőjét a Liszt-teremben, illetve 

nézték meg a „Govinda éneke” 
című odisszi táncelőadást.

Az India-napon nemcsak a 
felnőttek találtak maguknak 
programot: a legkisebbek indiai 
meséket hallgattak, kipróbálhat-
ták a hennafestést, de megta-
nulhatták azt is, hogyan lehet 
indiai ékszereket készíteni. 
Nagyon népszerűek voltak a 
rendezvényen a keleti fűszerek 
és a teák is – kígyózó sorok álltak 
ezeknél a standoknál.

Szombaton nyílt meg és egé-
szen december közepéig látható 
Juhász Balázs „Álmom, India” 
című fotókiállítása. A művész 
több mint 20 éve foglalkozik 
fotográfiával.

India-nap: igazi 
keleti hangulat

KOSZORÚZÁS
A város és az iparkamara vezetése tisztelgett 
a humanista polgármester szobra előtt

RÖVIDEN
Jó szerencsével és jó szemmel

Faller Jenő Szabadegyetem keretében november 29-én 17 óra-
kor dr. Papp Gábor geológus Jó szerencsével és jó szemmel az 
ásványok világában. Bányászok, bányatisztek, bányamérnökök 
és a magyar mineralógia című vetítettképes előadása lesz a Köz-
ponti Bányászati Múzeumban (Sopron, Templom u. 2. I. em.). 
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Zöld Sopron

Pályázati feltételek:

egyetemi vagy főiskolai szintű programtervező matematikus, informatikatanár, számítástechnika-tanár, programozó 

matematikus, vagy villamosmérnök szakképzettség,

vagy középiskolai végzettség és az OKJ szerint: számítástechnikai programozó, számítógép rendszerprogramozó, 

számítástechnikai szoftverüzemeltető, információrendszer szervező,

Linux, Microsoft, BSD, Novell operációs rendszerek adminisztrátori  szintű ismerete,

Oracle, MSSQL, MySQL, Lotus Domino, OpenVPN, JBOSS, Alfresco adminisztrátori  szintű ismerete,

Linux, BSD alapú tűzfalak adminisztrátori  szintű ismerete,

büntetlen előélet,

magyar állampolgárság,

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tv. (Kttv.) 85. §-a alapján ne álljon fenn összeférhetetlenség,

Előnyt jelent:

rendszergazdai munkakörben szerzett tapasztalat,

JAVA, PHP, programozói ismeretek, HP, EMC adattárolók adminisztrátori  szintű ismerete,

DNS, Web- és levelező szerverek üzemeltetésében szerzett gyakorlat,

Apple IOS, OSX ismeretek.

Munkakör fő tartalma:

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala informatikai hálózatának, az ebben található szerverek, munkaállomások, hálózati 

eszközök és ezeken telepített alkalmazások  biztonságos működtetése. Kapcsolat biztosítása a belső hálózat és külső partnerek között. 

Részvétel a hivatal  rövid- és hosszú távú informatikai fejlesztéseinek megvalósításában.

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 erkölcsi bizonyítványt.

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.

További információ kérhető Tóth Szabolcs informatikai csoportvezetőtől a  99/515-116-os telefonszámon.

A jelentkezéseket 2012.  november 26-ig az alábbi címre kérjük benyújtani:

Dr. Dobos József jegyző

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala – 9400 Sopron, Fő tér 1.

A borítékra kérjük ráírni „Rendszergazda  munkakör”

A pályázat elbírálásának rendje: A pályázatok 2012. november 30. napjáig kerülnek elbírálásra. Az elbíráló a pályázatok 

megtekintése után dönt, a pályázok 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 2012. december 6. napjával. 

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet

RENDSZERGAZDA
munkakör betöltésére

A szél és a hideg nem 
tesz jót a kisbabák 
érzékeny bőrének, 
a fűtés miatt szá-
raz levegőjű szoba 
pedig csak nehe-
zíti a regenerálódást. 
Kívülről és belülről 
is jöhet a segítség.

A babák bőre sokkal érzéke-
nyebb, mint a nagyobb gyere-
keké vagy a felnőtteké, ugyanis 
vékonyabb a bőrük, és a termé-
szetes védelmet biztosító fagy-
gyútermelés még nem indult 
meg, a savköpeny és a szükséges 
baktériumflóra sem fejlődött 
ki teljesen. A felnőttek bőré-
nél kevesebb pigment a fény-
érzékenységet erősíti. Így hát 
a szülők feladata, hogy óvják a 
picik arcát, kezét, fejbőrét a téli 
időszakban.

Fontos, hogy a belső hidra-
táltságot biztosítsuk a babák 
szervezete számára, a megfe-
lelő folyadékfogyasztással szá-
mos bőrprobléma elkerülhető. 
A kiegyensúlyozott táplálékban 
található vitaminok, kiemelten 
az A-, B-, C- és D-vitamin a haj és 
köröm töredezettségét, a repe-
dezett, viszkető bőr kialakulását 
előzi meg.

A szabadban töltött percek 
még a legzordabb időben is jót 
tesznek a kicsik egészségének, 
de fel kell készülni a szél vagy 
hideg elleni védekezésre, pél-
dául zsíros krém alkalmazá-
sával. Az arcot, ha szükséges, 
az ajkakat érdemes bekenni, a 

kis kezeket kesztyűbe bújtatni. 
A bőrnek rosszat tesz, ha a túlsá-
gosan vastag ruhákba befülled, 
ezért a téli öltözet kiválasztásá-
nál is fontos, hogy természetes, 
légáteresztő ru  hák  ba, rétegesen 
bújtassuk a gyerekeket.

Fürdetés után ne dörzsöljük a 
kicsik bőrét, a fürdővízhez adott 
bőrtápláló olajak így tudják hatá-
sukat kifejteni. Ha kiszáradásra 
hajlamos a baba bőre, el is hagy-
ható a mindennapos lubickolás, 
a „cicamosdás” éppen elég lehet.

Az apróságok arca és keze nagyobb gondoskodást igényel

Csodás bababőr télen is

Kezdő kertészeknek is siker-
élménnyel kecsegtet a kedvelt 
nyári virágok teleltetése. Egy kis 
odafigyeléssel évről évre dúsan 
virágzó, egészséges növények-
nek örvendhetünk.

A legegyszerűbb az álló mus-
kátlikat teleltetni, a virágok álta-
lában jól átvészelik a pihenés 
időszakát, és tavasszal ismét 
erős hajtásokkal élednek újjá. 
Mielőtt a levegő mínusz 2 fok 
alá süllyed, be kell szedni az 
ablakokból, illetve ki kell ásni a 
szabadföldbe kiültetett növé-
nyeket. Legegyszerűbb, ha fűtet-
len helyiségben, garázsban, lép-
csőházban, virágládában hagy-
juk a virágokat. Első lépésként 
a virágoktól, bimbóktól, elsár-
gult levelektől szabadítsuk meg 
a növényeket. A tél folyamán a 
föld épp csak egy kis nedvessé-
get kíván, elég a havi egy öntö-
zés. A töveket február közepe 
után kell visszavágni. 

A futómuskátli egy szezon 
alatt eléri a legszebb formáját, 

legdúsabb virágzatát, a követ-
kező évben már ilyen pom-
pát nem várhatunk. Ha mégis 
a teleltetést választjuk, fűtött 
helyiséget és folyamatos locso-
lást kíván a növény.

A színes leanderek szintén 
bírják a fagypont körüli hőmér-
sékletet, de annál hidegebbet 
tartósan nem. Túl korán nem 
érdemes téli helyükre vinni, ne 
rövidítsük meg még jobban a 
vegetációs időszakukat. Az 5–10 
fok közötti hőmérséklet ideális 
télre a leandernek. Ne vágjuk 
vissza, ne tápoldatozzuk, csak 
az esetleges betegséget kezel-
jük, permetezzük, ha kell. A kár-
tevőkre érzékenyebb a telelő 
növény, a túl meleg a tetvek 
támadásának ad lehetőséget, a 
túl párás környezetben pedig 
a gombák jelentkezhetnek, és a 
felkopaszodás fenyeget. A mus-
kátlinál jobban szüksége van a 
leandernek fényre, de locsolni 
szintén mérsékelten kell, hiszen 
a növény pihen. 

Nyári virágok 
téli pihenésen

HAVI EGYSZER ÖNTÖZNI! 
A muskátlit hűvös helyiségben, ládában hagyva 
legjobb teleltetni FOTÓ: TÓTH ZSOMBOR

A szombati Naturát, 
melyre minden hónap-
ban egyszer sor kerül, 
először három évvel 
ezelőtt szervezték meg. 
Mára a portékák mel-
lett a jó tanácsokért és 
a szórakozásért is kere-
sett programmá vált.

A réges-régi vásárok pezsgő han-
gulatát idézi fel városunkban 
Natura néven az a rendezvény, 
melyen jól megférnek egymás 

mellett az őstermelő almái, a kis-
kereskedő díszes terméskoszorúi, 
a hobbi-ékszerkészítő újrahasz-
nosított fülbevalói, az iskolások 
keze munkáját dicsérő rongy-
szőnyegek, az életmód-tanács-
adó okos praktikái és az ingye-
nes masszázsbemutatók. Az utca 
népét vadászkürt csalogatta az 
állomás előtti parkolóba, ahol a 
gyerekek hulladékból készített 
játékokkal szórakozhattak, míg 
a felnőttek az árusokkal disku-
ráltak, mi, mire való és hogyan 
lehet használni. Itt vevő és eladó 
is elmondja a saját praktikáját, 

ahogy Csillag Vilmos, a gyógyító 
füveket kínáló standja mögött 
meg is jegyezte az egyik vásár-
lójának: „Azért jövök vásározni, 
hogy tanuljak…”.

A Naturán az idő kicsit lelassul, 
az idősebbek mosolyogva adják 
tovább ismereteiket a régi tisz-
títószerekről, a gyerekkori csi-
csókás pogácsáról, a lándzsás 
útifű sebgyógyító hatásáról. A 
fiatalabbak büszkén osztják meg 
tudásukat a sokszor meglepet-
ten tapasztalt „Ez tényleg műkö-
dik!” élményükről. A standok 
körül pedig kis csoportokban 

hallgatják egymást az emberek, 
míg a masszőrök értő keze alatt 
kisimulhatnak a stresszes min-
dennapokban megfeszült izmok. 

Az STKH Naturát szervező 
munkatársainak célja, hogy ne 
vesszenek el azok az ismere-
tek, melyekkel könnyen, hosszú 
távon élhetővé tudjuk tenni a 
környezetünket. Hadd tudják 
meg minél többen, hogy kihez 
kell fordulni, hol kell keresni az 
egyszerű, jól bevált módszereket 
és eszközöket, melyek jó hatás-
sal vannak emberre és a termé-
szetre egyaránt.

Kedvcsináló az egészséges és környezetkímélő életmódhoz

Natura, az élménypiac

Gyógyító füvekkel: A Csillag Vilmos kínálta portéka és a kínálás módja is megéri a pénzét. Nemcsak árul, a tapasztala-
tait és élményeit is megosztja az érdeklődő vásárlókkal FOTÓ: TÓTH ZSOMBOR

Szélben, hidegben is: Rétegesen öltöztetve, védőkrémmel 
ápolva télen is vigyük szabadba a kicsiket FOTÓ: TÓTH ZSOMBOR
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Kultúra, művészetek

DECEMBER 20.  CSÜTÖRTÖK 19.00

VARGA GÁBOR 
JAZZ TRIÓ
KARÁCSONYI KONCERTJE

DECEMBER 1.  SZOMBAT 19.00

JANICSÁK VECA 
és KOCSIS TIBOR
ADVENTI KONCERTJE

DECEMBER 13.  CSÜTÖRTÖK 19.00

KONCZ ZSUZSA
KONCERT

IGAZI

NAGYÁGYÚK
A LISZT-KÖZPONTBAN!

Varga Gábor- zongora
Jeszenszky György - dob
Csuhaj Barna Tibor - bőgő

Közreműködik:
Maros Zsófi a – ének
Ávéd János – szaxofon

Liszt Ferenc Konferencia és Kulturális Központ
Sopron, Liszt Ferenc u. 1. telefon: (99) 517-517, 517-518
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www.prokultura.hu www.facebook.com/prokultura

Az élet csak Kabaré
MUSICAL KÉT RÉSZBEN

WWW.SOPRONISZINHAZ.INFO

Az 1930-as évek táján egy fiatal, lelkes ám 

még kiforratlan írójelölt, Clifford Bradshaw 

Berlinbe érkezik, hogy megírja élete nagy 

regényét. Berlin ebben az időben még nem 

is sejti, hogy a Ruhr-vidék gyárosai mekkora 

hatalmat adnak majd egy Ausztriából 

érkező festő, Adolf Hitler kezébe. Az életet 

átjárja a „dafke” nemtörődömség érzése, 

a kilátástalanságot elnyomja az alkoholos 

bódulat, a mámor, és a leplezetlen, fülledt 

testiség.

Ebbe a különös világába érkezik Cliff, és 

beleszeret egy angol énekesnőbe, Sally 

Bowles-ba, aki a politikáról semmit nem tud, 

de a férfiakról és saját érvényesüléséről annál 

többet...

Szereposztás:
Konferanszié/Vámtiszt - Farkas Gábor Gábriel

Sally Bowles - Ullmann Mónika

Clifford Bradshaw - Horváth Andor

Ernst Ludwig - Sárdy Zoltán

Fräulein Schneider - Horváth Zsuzsa (Jászai- és Déryné-díjas)

Herr Schultz - Pusztaszeri Kornél

Fräulein Kost - Szőcs Erika

Matróz - Savanyu Gergely

Max - Madár K. Zoltán

Akrobata - Hrisafis Gábor

Fordította: Orbán Eszter,

Dalszöveg: Csikós Attila

Jelmeztervező: Győri Gabi

Díszlettervező: Libor Katalin

Dramaturg: Csikós Attila

Ügyelő: Madár K. Zoltán

Rendezőasszisztens: Simon Andrea

Koreográfus: Kováts Gergely Csanád

Karmesterek: Zádori László, Lovas Gabriella, Rácz Márton

Rendező: Szűcs Gábor (Jászai-díjas)

BEMUTATÓ: DECEMBER 1-ÉN

Fotó: A-TEAM / Nyári Attila

Madarász Réka

Kovács-Gombos Gábor 
transzcendentális alko-
tásaiból nyílt kiállí-
tás a Sopronbánfalvi 
Pálos–Karmelita Kolos-
torban, Clausura cím-
mel. A tárlat kapcsán 
beszélgettünk a fes-
tőművésszel, akinek 
a gondolatait az aláb-
biakban adjuk közre.

– Az elmúlt időszakban három 
fontos állomása volt a festé-
szetemnek – értékelt Kovács-
Gombos Gábor. – 12 évvel ezelőtt 
a pannonhalmi főapátságban 
megmutathattam az újfajta 
gondolkodásmódomat tükröző 
festményeimet. Transztenden-
ciával foglalkozó képek ezek, 

melyekben korszerű vizuális 
nyelvvel akarok üzenni a néző-
nek ősi tartalmakról: ember és 
Isten kapcsolatáról, meditáció-
ról, önmagunk lelki békéjének 
megtalálásáról. A képeim kap-
csán ismerkedtem meg felesé-
gemmel, Scheffer Lívia galéria-
vezetővel, aki további kiállításo-
kat rendezett és rendez nekem. 
Neki köszönhetem, hogy fest-
ményeimmel rangos tárlatokon, 
kiváló művészek társaságában 
mutatkozhattam be. A mostani 
kiállítás megnyitóját a pannon-
halmi 12. évfordulójára időzítet-
tük. Ismét egy olyan térben van 
alkalmam bemutatni a képeimet, 
amely számomra ma is a szent-
ség erejével bír, és ahol a miliő 
összhangban van a festményeim 

mondanivalójával. A kritikák sze-
rint ezek a képek már jóval derű-
sebbek, mint a korábbiak: vilá-
gosabbak, optimistábbak – ben-
nük van az a boldog tíz év, amit a 
feleségemmel együtt töltöttünk. 
Az alkotásokon keresztül is tük-
röződik, hogy olyan életet élhe-
tek, amilyenre mindig is vágy-
tam. Szerettem volna mindazt 

a tisztaságot és jóságot belesű-
ríteni ezekbe a festményekbe, 
amilyen én is szeretnék lenni. 
Képeimen sem a világ, sem a 
saját magam vívódásait nem 
akarom megörökíteni. Ehelyett 
szeretném, ha sikerülne valamit 
felvillantanom a ránk váró bol-
dogságból – a megfestett fények 
segítségével.

„Szeretnék felvillantani egy darabot a ránk váró boldogságból”

Clausura a kolostorban

BESZÉLGETÉS: November 22-
én 18 órakor A látható és a lát-
hatatlan címmel kerekasz-
tal-beszélgetés lesz a kolos-
torban Bindes Ferenc, a Szent 
György-templom nyugalma-
zott plébánosa, Karsai Gábor, a 
Sopronbánfalvi Pálos–Karmeli-
ta Kolostor igazgatója, Kovács-
Gombos Gábor festőművész, 
egyetemi docens és Martos 
Gábor művészeti író, a Mú ze-
umCa fé főszerkesztője részvé-
telével. A beszélgetést Módos 
Anikó, Bindes atya könyveinek 
szerkesztője vezeti.

KOVÁCS-GOMBOS GÁBOR 1955-ben, Győrben született. Sopronban 
és Budapesten él. Doktori disszertációját a kortárs szakrális művé-
szetből írta. Doktori (DLA) fokozatot 2009-ben nyert a Magyar Kép-
zőművészeti Egyetemen. A Magyar Képzőművészek és Iparművészek 
Szövetségének és a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesületé-
nek tagja. Képzőművészként egy újfajta, korszerű szakrális festészet 
megteremtése foglalkoztatja. A kortárs szakrális művészetről Transz-
cendencia a művészetben címmel jelent meg önálló kötete 2011-ben. 
33 önálló és 178 csoportos tárlaton szerepelt hazánkban és külföldön. 

KOVÁCS-GOMBOS GÁBOR 
„Szerettem volna mindazt a tisztaságot és jóságot belesűríteni ezekbe 
a festményekbe, amilyen én magam is szeretnék lenni” FOTÓ: TÓTH ZSOMBOR 

Kevés üres hely maradt az evangélikus templomban 
a Lions Club által meghirdetett St. Martin koncerten. 
A hangverseny teljes bevételét, valamint a felajánlott 
adományokat, mintegy négyszázezer forintot a sop-
roni oroszlánok a korábban kitűzött célra, a „Megelő-
zéssel a látás egészségéért” program lényegét jelentő, 
a Soproni Erzsébet Kórház szemészeti osztálya részére 
beszerzendő vizsgálóeszköz támogatására fordítják. 
FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS

Jótékonysági koncert

Több mint 300 középiskolás 
és tanáraik hallgatták végig a 
rendhagyó órát a Liszt-központ-
ban. Stílus? Kommunikáció cím-
mel tartott előadást Gabnainé 
Mastalír Márta okleveles stí-
luskommunikátor. Beszámo-
lójából kiderült, hogy a stílust 
nem a divat, hanem az egyénisé-
günk határozza meg, de hasznos 
illemszabályokkal és kommu-
nikációs helyzetekkel is megis-
merkedett a hallgatóság. 

Idén ősszel ez volt a negyedik 
diákoknak szóló előadás a Liszt-
központban. A sorozatot azért 
indították a Pro Kultúra szer-
vezői, hogy olyan tudomány-
ágakat mutassanak be, amelyek 

nem férnek el az iskolai keretek 
között, de nagy a jelentőségük. 

A rendhagyó órák során már 
megismerkedhettek a diákok 
a keleti harcművészetekkel, a 
nemzetközi diákcsereprogram-
mal és a filmelemzéssel is. Min-
den esetben a szemléletformá-
lás, az új, izgalmas információk 
átadása volt a cél. 

November 26-án folytatódik 
az Ami a tankönyvekből kima-
radt… sorozat. Horváth-Szováti 
György okleveles mérnöktanár, 
életmód-tanácsadó terapeuta 
tart előadást Fenntarthatatlan 
kultúránk, avagy hogyan főz-
zünk békát? címmel. Erre no -
vem ber 22-ig lehet jelentkezni. 

A tan köny vek  ből 
még kimaradt…
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JEGYIRODA:

November 29.
csütörtök

18 óra
Liszt-központ

MÜLLER PÉTER

Népes filmes stáb járt Sop-
ronban, az MKB-arénában, és 
nem egy bajnoki vagy Euroliga-
mérkőzés kapcsán. Egy sorozat-
hoz, a magyar csapatoknál spor-
toló, versengő idegenlégiósok-
ról készülő és már jó ideje futó 
sorozat egy részét forgatták Szé-
kely Norbert együttesénél. 

A televíziósok nem igazán 
találták jó kedvükben a lányo-
kat, hiszen a forgatást megelőző 
napon az együttes hazai pályán 
kapott ki az Euroligában. A két 
rutinos riporter, Dombóvári 
Gábor és Paor Lilla azonban 

– kihasználva többek között 
azt a „helyzeti előnyt”, hogy 
mindketten a legkisebb kosa-
ras lánynál is egy-másfél fejjel 
alacsonyabbak – remek hangu-
latot teremtett. A játékosokkal 
összekapaszkodva készített rész 
felvétele során gyakran töltötte 
be a lányok nevetése az aréna 
kistermét. A tévések a szakve-
zetővel és a légiós kosaras höl-
gyekkel külön is beszélgettek. 

A sporttévén november végén 
láthatják majd a nézők az Uniqa 
Euroleasing kosaras lányaival 
forgatott műsort. 

November végén kerül adásba: Filmet forgattak a kosarasokról az MKB-arénában

Tévében az idegenlégiósok

Hatalmas megtisztelte-
tés érte a Soproni Torna 
Clubot: bekerült a Sport21 
Programba. A Magyar Tor-
naszövetség elnöke, dr. 
Magyar Zoltán vezetésé-
vel kis soproni küldöttség 
különleges összejövetelen 
vehetett részt a tatai edző-
táborban.
A Soproni Torna Clubot 
két kislány, Nagy Diána és 
Puruczki Nikolett és edző-
ik, Kőhidi né Fleck Szilvia 
és Főző Csaba képvisel-
te. A szövetség elnökétől 
átvehették a programba 
való bekerülés dokumen-
tumait.
Tizenkét olyan egyesület 
részesül a Sport21 Program 
támogatásából, ahol nincs 
válogatott versenyző. A cél 
a tehetségek felkutatása 
és versenyzővé nevelése. 
Ezen egyesületek azonos 
szakmai irányvonal men-
tén haladnak, fontos fel-
adat lesz a tehetségek ré-
szére felmérők szervezése, 
kijelölése. 
A tatai rendezvényen az 
érdekelt edzők és tanít-
ványaik az ifi válogatott 
versenyét nézhették meg, 
majd pedig közös edzések 
voltak a korosztályos vá-
logatott tornászokkal. 
A rendezvény csúcspont-
ja az olimpiai bajnok Ber-
ki Krisztián élménybeszá-
molója volt.

Óriási 
lehetőség 
előtt állnak 
a tornászok

Csapat- és egyéni szinten is 
sikert sikerre halmoznak az 
utóbbi hetekben a soproni 
Turris SE asztaliteniszezői. Az 
NB I-es csapat a Szombathely 
otthonában nyert, Bőhm Gá-
bor pedig országos korosztá-
lyos ranglistaversenyen dia-
dalmaskodott.
Rangadót játszott Szombat-
helyen, az előző szezonban 
még az Extraligában szerep-
lő, ám azóta jelentősen meg-
fiatalított Szombathelyi AK 
otthonában a Turris. Két pá-
rost megnyertek a soproni-
ak, ám ezt követően zsinór-
ban 3 szombathelyi diadal kö-
vetkezett. Lung Dániel óriási 
csatában, döntő szettben ki-
harcolt diadala aztán a többi-
ekben is felszabadította a fe-
szültséget, zsinórban öt győz-
tes meccs következett. Végül 
12–6-ra győztek Paár Dávid 
tanítványai. A soproni győ-
zelmeket a következő meg-
osztásban szerezték a játéko-
sok: Lung 4, Asbóth 3, Markó 
2, Böhm 1 és a Böhm–Asbóth, 
Lung–Markó páros.
Bőhm Gábor Budapesten a 
MOATSZ-kupa országos ser-
dülő ranglistaversenyen állt 
asztalhoz, a rangsor első ki-
emeltjeként. Az elődöntő-
ig magabiztosan menetelt, a 
döntőbe jutásért egyik régi ri-
válisa ellen 3–1-es hátrányból 
felállva nyert 4–3-ra. Ellenfele 
a fináléban a második kiemelt 
volt; Gábor ranglistavezető-
ként megnyerte a viadalt, s 
megerősítette vezető helyét a 
magyar serdülő ranglista élén.

Menetel 
a Turris

Befejeződött Sopronban a 
kispályás labdarúgó-bajnok-
ság őszi idénye. A zárás egy 
hetet csúszott a közelmúltban 
leesett hó miatt. A csapatok, 
játékosok most pihenőre vonul-
nak, illetve – nem biztos, hogy 
pont ezen a néven és ebben az 
összetételben – terembe.

A szervezőknek igenis lehet 
„hetvenkedni”, hiszen a baj-
nokságban négy osztályban 
összesen kereken 70 csapat 
lépett pályára hétről hétre. 
A másod- és a harmadosztály-
ban 2–2 csoportban játszottak 
az együttesek.

A legjobbak között, azaz az 
első osztályban a Sportuszoda 4 
pont előnnyel vezet a Városháza 
előtt, amely újabb 4 pont előny-
nyel áll a Nyerges Vendégfogadó 

előtt. A másodosztály A-cso-
portjában a Hét Pecsét Fogadó 
– Future vezet, 2 ponttal lema-
radva liheg a nyakában a Zorbas 
ételbár. A B-cso portban a D. A. 
Faktor biztos 7 pontos előnnyel 
„telel” az élen az FC 3000 előtt.

A harmadosztály A-csoport-
jában a JGB Muki Football Team 
előnye 3 pont a Csaknorisz 
előtt, a B-osz tályban pedig 
pontegyenlőség van jelenleg 
az élen, a Zamek jobb gólkü-
lönbségének köszönhetően 
vezet a Sportcentrum előtt. Itt 
a sereghajtó pozíciójában sze-
rénykedik a Sopronsport.hu. 
A ne gyed osz tály ban találjuk az 
egész mezőnyből – a 70 együt-
tes közül – az egyetlen olyan 
gárdát, amely veretlen maradt 
ősszel, a Soma együttesét.

Lezárult a fociidény

SOROZATHOZ FILMEZTEK
Bár vesztett mérkőzés után indult a forgatás az uniqás lányokkal, a kosarasoknál egy 
fejjel alacsonyabb riporterek oldották a hangulatot FOTÓ: TÓTH ZSOMBOR

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 

(9400 Sopron, Fő tér 1.), és a 
Pro Kultúra Nonprofit Kft. 

pályázatot ír ki a tulajdonában/használatában álló,

a történelmi belvárosban 
található ingatlanok bérbeadás útján 

történő hasznosítására

A pályázattal hasznosítani kívánt ingatlanok:

 A Sopron, Városközpont értékmegőrző megújítása 
megnevezésű projekt keretében megvalósuló 
Múzeumi Információs és Fogadóközpontban 
kialakításra kerülő „KULCSPONT” Kávézó, büfé 

 Sopron, Szt. György utca 12-14. sz. alatt található 
üzlethelyiség (volt Liszt szalon)

 Sopron, Szt. György utca 12-14. sz. alatt található 
üzlethelyiség (volt Rondella étterem) 

 Sopron, Előkapu 11. sz. alatt található irodahelyiség 
(volt Nemzeti Park boltja) 

A pályázatok benyújtásának határideje: 
  2012. november 30.

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata a hosszú távú 
hasznosítás érdekében a nyertes pályázóval 10 éves bérleti 
szerződést köt.

Az ingatlanok megtekintésére a pályázat kiírói a pályázatok 
benyújtása előtt lehetőséget biztosítanak.

A pályázat követelményei, értékelési szempontjai, valamint 
a pályázattal kapcsolatos további tudnivalók elérhetők a 
www.sopron.hu önkormányzat alportálján a pályázatok 
között. Információ kérhető a Polgármesteri Hivatal jegyzői 
irodáján dr. Sárvári Szabolcs aljegyzőtől.

Nemzetközi utánpót-
lástornát rendezett 
Bajnokok Kupája néven 
a Soproni Darazsak Aka-

démia leány utánpót-
lás-nevelő egyesület 
a 16 évnél fiatalabb 
lányoknak, amelyen 7 

ország 8 csapata vett 
részt. A nyitányon 

a hazaiak a horvá-
toktól 1 ponttal 
kikaptak, majd a 
lengyel Poznant 
ugyanennyivel 

legyőzték a 
soproniak. 
A házigazda 

a z  5 – 8 . 
helyért 
először 

a szlovákiai Besztercebánya 
ellen nyert, majd az 5. helyért 
rendezett meccsen az olaszokkal 
játszott. A végeredmény is haj-
szálra ugyanannyi lett, mint a 
csoportmérkőzésen, de ezúttal a 
Darazsak csapata nyert 73–69-re.

A tornát a másik magyar 
együttes, a Vasas Akadémia 
nyerte a cseh Brno előtt.

Horváth József vezetőedző 
szerint egy ilyen erős, színvona-
las tornán minden győzelem, 
így a megszerzett 5. hely is igen 
értékes siker. A remek mérkőzés-
sorozat legértékesebb játékosa 
az a soproni Kuttor Enikő lett, 
aki a tornát követően az Uniqa 
Euroleasing felnőtt csapatában 
is bemutatkozhatott a Vasas 
elleni bajnokin.

Értékes 5. hely a tornán
Nemzetközi ut
lástornát ren
Bajnokok Kupája
a Soproni Darazs

démia leány u
lás-nevelő eg
a 16 évnél fia
lányoknak, am

ország 8 csap
részt. A nyi

a hazaiak a
toktól 1 p
kikaptak,
lengyel P
ugyanen

legyő
sopr
A há

a z
h
e

BAJNOKOK KUPÁJÁN
A nemzetközi után pót lás tornán az 5. 
helyet szerezte meg a Darazsak csapata 
FOTÓ: TÓTH ZSOMBOR
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LELÁTÓ
Programok

Kosárlabda
November 21., szerda
18.00: Uniqa Euroleasing 
Sopron – Municipal Tar go-
vis te (román) női Euroliga-
mér kő zés, MKB-aréna

November 23., péntek
18.45: Soproni Tigrisek – 
Sárvár NB II-es férfimérkő-
zés, nyugati csoport, belvá-
rosi csarnok (BECSA) 

November 24., szombat
19.00: SMAFC–NYME – Ta-
tai SE női amatőr NB I-es 
mérkőzés, Krasznai-csarnok

Asztalitenisz
November 24., szombat
11.00: Turris SE Sopron – 
Pénzügyőr II. NB I-es csa-
patbajnoki mérkőzés, nyu-
gati csoport, Kőszegi úti 
csarnok

A licittárgyalások helye: 
Polgármesteri Hivatal Városgazdálkodási Osztály, Sopron, Fő tér 1.

A részvétel feltételeiről tájékoztató, illetve bővebb információ kérhető a 
Polgármesteri Hivatal Városgazdálkodási Osztályán: Sopron, Fő tér 1. 

(tel: 99/515–135, 99/515–133).

Sopron, Ravazd utca 61. sz. lakóház 
melletti ingatlanok 
Az ingatlanok jellege: beépíthető területek.
Helyrajzi száma területe megnevezése induló ár
5318/3   4333 m² lakóház és udvar 20.798.400 Ft  
   (áfamentes)
5318/4 4883 m² ipartelep 23.438.400 Ft
   (27 % áfát tartalmaz)
A licittárgyalás időpontja: 2012. december 20., 9.00 
Megtekinthető: 2012. december 10., 9.00 

Sopron, Lehár F. u. 70–72. sz. lakóházak 
melletti beépítetlen területek 
Az ingatlanok jellege: építőtelkek
Helyrajzi száma területe induló ár (bruttó)
5415/2 771 m² 8.000.000 Ft
5415/5 1334 m² 12.480.000 Ft
(a vételár a 27 %-os áfát tartalmazza)
A licittárgyalás időpontja: 2012. december 20., 9.30 
Megtekinthető: 2012. december 10., 9.30 

Sopron–balfi beépítetlen terület 
Az ingatlan jellege: beépítetlen terület
Helyrajzi száma: 10682, területe: 1252 m²
Induló ár: 400.000 Ft  (áfamentes értékesítés )
A licittárgyalás időpontja: 2012. december 20., 10.00 
Megtekinthető: 2012.december 10., 15.00 
(találkozás a Fertő utcából nyíló úton lévő 
szennyvíztiszító előtt)

Sopron–balfi beépítetlen terület 
Az ingatlan jellege: beépítetlen terület
Helyrajzi száma: 10344, területe: 5685 m²
Induló ár: 7.049.400 Ft  (áfamentes értékesítés)
A licittárgyalás időpontja: 2012. december 20., 10.30 
Megtekinthető: 2012. december 10., 15.30

SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

licittárgyalást hirdet a tulajdonában álló ingatlanok 

ÉRTÉKESÍTÉSÉRE

Botár László

Helyenként sziporkázó játék-
kal sikerült feledtetni a Pécs 
elleni idegenbeli vereséget az 
SKC férfi kosárlabdacsapatának, 
amely hazai környezetben 102–
76-ra verte a Szegedet.

Nem a legjobb előjelekkel 
készült e fontos összecsapásra a 
soproni együttes, három játékos 
is hagyott ki edzéseket. Keresztes 
Rafael és Molnár András térd-, 
Jermaine Thomas pedig vád li-
sé rüléssel bajlódott. Utóbbin ez 
nem nagyon látszott, 5 triplát is 
beemelve 30 pontig jutott. Pont-
szerzés tekintetben a másik ame-
rikai, Jeremy Wise őt is felülmúlta, 
a balkezes játékos 40 ponttal ter-
helte meg a Szeged kosarát. A ven-
dégek egy negyeden át tartották a 
tempót, remek hajrával 29–29-re 
jöttek föl. Utána a két sziporkázó 
légiós vezetésével fokozatosan 

húzott el az SKC, a szurkolók nagy 
örömére. A két amerikai együtte-
sen 70 pontot dobott. 

A támadójátékkal Meszlényi 
Róbert vezetőedző is elégedett 
volt, s mint mondta, a siker annak 
köszönhetően lett ilyen fölényes, 

hogy szünet után az első 20 perc 
gyengécske védekezésén sikerült 
javítani. Hét végén azonban az 
évad eddigi meglepetéscsapatá-
nak, a Jászberénynek az ottho-
nában az „elhárításban” az első 
perctől koncentrálni kell.

A várakozásokat felülmúlva 
helytállt, sőt még bő 3 perc-
cel a befejezés előtt győze-
lemre is állt Isztambulban, a 
világsztárok sorát felvonultató 
török Fenerbahce otthoná-
ban az Uniqa Euroleasing Sop-
ron női kosárlabdacsapata az 
Euroligában. A higgadtan játszó, 
a szupersztárok ellen szervezet-
ten védekező Uniqa a meccs haj-
rájára elfáradt. Az ekkor játéko-
sai hírnevéhez méltó támadó-
játékot nyújtó Fener fordított, 
és 77–71-re nyert. 

Székely szerint nüanszok on 
múlt a győzelem, jó lenne eljutni 
oda, hogy a sztárcsapatokat 

saját otthonukban is képes 
legyen „elkapni” együttese.

A hét végén a nyeretlen Vasast 
fogadta a veretlen Uniqa. Az első 
negyed 24–4-es eredménye lehe-
tőséget adott arra Székelynek, 
hogy pihentesse a kulcsjátéko-
sokat, és bőven adjon lehetősé-
get a fiataloknak. Végül fölényes, 
80–38-as győzelemmel zártak 
a soproniak. Ma a továbbjutás 
szempontjából kulcsfontosságú 
mérkőzést játszik a soproni csa-
pat, amely a múlt héten törté-
nete első Euroliga-győzelmét 
megszerző, az orosz Orenburgot 
bravúrral legyőző román bajnok 
Targoviste együttesét fogadja.

Szalai Viktor

Veretlenül érkezett és 
úgy is távozott a lab-
darúgó NB II. nyugati 
csoportjának lista-
vezetője Sopronból. 
A bajnokság 14. fordu-
lójában lejátszott mér-
kőzésen Soproni VSE–
GYSEV Goldschmidt 
– Puskás Akadémia: 
0–1. Az őszt szomba-
ton Tatabányán zárja 
Bücs Zsolt csapata.

Hiába volt méltó ellenfele a baj-
nokságot vezető Puskás Akadé-
miának az SVSE, sajnos pont 
nélkül maradt. A két gárda egy 
eseménytelen, de annál izgal-
masabb mérkőzést vívott egy-
mással. A találkozó a 85. perc-
ben dőlt el: Pető révén a haza-
iak vezettek támadást, amelyet 
szabálytalanul állítottak meg 
a vendégek. A partjelző jelezte 
a szabálytalanságot, de a játék-
vezető felülbírálta, az ellentá-
madásból pedig – egy védelmi 
hibát követően – Zsolnai révén 
gólt szerzett a felcsúti csapat. 
A reklamáló Demét ezt köve-
tően kiállította a játékvezető. 

A soproniaknak két meccs 
alatt ez volt a negyedik piros 
lapjuk. „Az újabb kiállítás nem 
könnyíti meg a dolgunkat. 
Természetesen meglesznek a 
következményei” – mondta 

ezzel kapcsoltban a soproniak 
szakvezetője. Bücs Zsolt a hét-
végi mérkőzést a következő-
képp értékelte: „Ismét egyéni 
hiba döntötte el a meccset, 
mint annyiszor az idény során. 
Ugyanakkor örömteli Pados Pat-
rik játéka, aki először volt kezdő 
és megállta a helyét.” 

Pados mellett a szintén saját 
nevelésű Pető Benjamin és Szabó 
Péter is pályára lépett a Puskás 
Akadémia ellen, ott volt a kispa-
don Török Gergő is. A szakember 
szívesen játszatja az SC Sopron-
ban nevelkedett fiatalokat, akik 
a szezonzárón is megkaphatják 
a lehetőséget. „Ezek a játékosok 
hetek óta velünk készülnek. Saját 

teljesítményükkel szolgálnak rá 
a bizalomra. Pados helyén játsz-
hatott volna más is, de a teljesít-
ménye meggyőzött. Török Gergő 
is közel áll ahhoz, hogy bemu-
tatkozhasson a felnőtteknél” – 
mondta Bücs Zsolt.

Az ősz utolsó mérkőzésén 
egy könnyűnek nem ígérkező 

tatabányai út vár Bognárékra. 
 „Nincs verhetetlen csapat, így 
ők sem azok – utalt a szombati 
ellenfélre a vezetőedző. – Min-
dent megteszünk azért, hogy 
győzelemmel zárjuk az őszt, és 
sikerrel örvendeztessük meg 
szurkolóinkat” – tette hozzá 
Bücs Zsolt.

Tatabányán az őszi forduló utolsó mérkőzése vár az SVSE-re

Pontot érdemeltünk volna
Szalai Viktor

Tiber Krisztián nyolc éve 
Ausztriában focizik amatőr 
szinten, a gólokat ugyanúgy 
ontja, mint egykor az NB I-ben. 
Két éve az SC Sopron labdarúgó-
palántáival is foglalkozik. 

Az élvonal egykori gólkirálya 
2004-ben Sopronban fejezte 
be profi karrierjét. Ezt köve-
tően igazolt ki Ausztriába, ahol 
azóta is meghatározó játékosa 
és gólfelelőse aktuális csapatá-
nak. Az ősz nagy részét kettős 
kulcscsonttörés miatt ki kellett 
hagynia. Tavaszra várható a tel-
jes felépülés. 

A folytatásról Tiber Krisztián 
a következőket mondta: „A gyor-
sa ságom csak minimálisan 
kopott meg az évek alatt, min-
dig azt szoktam mondani vic-
cesen, amíg lefutom a huszon-
éveseket és rúgok 20 gólt egy 
szezonban, addig nincs értelme 
abbahagyni. A motivációm még 
a régi, ugyanúgy készülök egy 
meccsre, mint 10 évvel ezelőtt.”

Mindeközben az SC Sopron-
nál az edzői szakmát is gyako-
rolja. Jelenleg az U10-es csapatot 
vezeti. „Szeretek a gyerekekkel 
foglalkozni, megértik, hogy jót 

akarok nekik, és mindenki a saját 
képessége szerint igyekszik elvé-
gezni azt, amit kérek tőle. Egy-
előre a gyerekekkel való munka 
kielégíti az igényeimet, ők még 
tiszták, őszinték – vallja Tiber. 

Tíz éve él Sopronban, amikor 
azonban teheti, hazalátogat 
Székesfehérvárra. Ezzel kapcso-
latban a következőképp fogal-
mazta meg érzéseit: „Sopron-
ban itthon, Fehérváron otthon 
vagyok. Míg Fehérvár a gyerek-
korom és az NB 1-es pályafutá-
som legszebb időszakát jelenti, 
addig Sopron a jelenlegi és talán 
a jövőbeli életemet is. Szere-
tek itt élni, szeretem az itt élő 
embereket. Jó hazamenni, de 
ugyanolyan jó visszajönni.” 

Tiber Krisztián a Soproni VSE 
szinte minden hazai mérkő-
zésén jelen van. De nem csak 
futballmeccseket látogat szíve-
sen. „Gyerekkorom óta rajon-
gok a jégkorongért. Ifj. Ocskay 
Gáborral és Palkovics Krisztián-
nal gyakran kijártunk egymás 
meccseire. Ha éppen otthon 
vagyok, mindig megnézem a 
Sapa Fehérvár AV 19 meccseit. 
A jégkorong mellett a kosárlabda 
is érdekel. Minden SKC–Alba-
comp meccsen kint vagyok.”

Profi játékosból 
utánpótlásedző

SZURKOLÓI BUSZ TATABÁNYÁRA
Az SVSE szurkolói buszt indít november 24-én, szombaton a Tata-
bánya elleni bajnoki mérkőzésre. Az utazás költségét a klub bizto-
sítja, a szurkolóknak mindössze a jegy árát kell fizetniük (600 Ft/fő), 
melyet majd a helyszínen tudnak megvásárolni. Az autóbusz indí-
tásához legalább 30 fő jelentkezése szükséges. Jelentkezni hétfő-
től csütörtökig, 8.00–16.00 óra között a városi stadionban találha-
tó klubirodában, illetve a 0699/505–064-es telefonszámon lehet.

Megszerezte első győzelmét az U12-es csapat, az MTK-
nál esélye sem volt serdülőcsapatainknak. Az alábbiak-
ban az SC Sopron bajnoki eredményeit közöljük:
U19 SC SOPRON ’A’ – PÁPAI ELC 2:0

SK HÉVÍZ – SC SOPRON ’B’ 2:2
U17 SC SOPRON ’A’ – PÁPAI ELC 5:0

SK HÉVÍZ – SC SOPRON ’B’ 0:0
U15 MTK – SC SOPRON 5:1
U14 SC SOPRON – FC KESZTHELY 6:0
U13 MTK – SC SOPRON 6:1
MU 13 DAC – SC SOPRON 0:2
U12 SC SOPRON – FC KESZTHELY 5:0

Utánpótlás-eredmények

Utolsó forduló előtt: Veretlenül érkezett és úgy is távozott a listavezető felcsúti Puskás 
Akadémia Sopronból, 1–0-ra győzték le az SVSE csapatát FOTÓ: TÓTH ZSOMBOR

A bravúr kapujában

„Hetvenkedő” hátvédpáros

40 FELETT IS RAJONG A FOCIÉRT
Tiber Krisztián az SC Sopron U10-es csapatának edzője

Sziporkázó bravúr: SKC férfi kosárlabdacsapata hazai 
környezetben 102–76-ra verte a Szegedet FOTÓ: TÓTH ZSOMBOR
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1992
Újjászületett a színház
A soproni kultúrtörténet lap-
jain biztosan piros, de inkább 
aranybetűs napként jegyzik 
majd: újjászületett a soproni 
színház! A remények, a viták, a 
kételyek után egy igazán kor-
szerű és csodaszép épületet 
kapott a soproni közönség. Az 
eredeti szecessziós épület hom-
lokzatára visszakerült a szik-
rázó kép, külső és belső falaira 
pedig sok új és szokatlan szín 
került. A különleges kék ajtók 
csak az első pillanatra tűnnek 
bizarrnak, jól illeszkednek a 
mélymályva színű falhoz és az 
előteret borító halványkék pad-
lószőnyeghez. A nézőtéri székek 
barna bársonyhuzatot kaptak, 
és ugyancsak barna a függöny 
is. A színpad megnagyobbodott 
és korszerűbb lett. A színházi 
társalgó és büfé ezentúl állandó 
nyitva tartással üzemel, kelle-
mes környezet kínálva a talál-
kozásra. Az épület tehát meg-
újult, várja a játszókat, várja a 
nézőket. (Soproni Hírlap)

1962
Kötelező biztosítás
Gépjármű-tulajdonosok figye-
lem! Idejében szólunk, hogy a 
január 1-jén esedékes kötelező 
gépjármű-szavatossági bizto-
sítás 1963. évi díja január 31-ig 
pótlékmentesen fizethető be. 
Magánszemélyek tulajdoná-
ban lévő gépjárművek kötelező 

szavatossági biztosításának évi 
díjai a következőek: személy-
gépkocsi után 460 Ft, motorke-
rékpár (oldalkocsival is) 100 Ft, 
háromkerekű gépjármű 300 Ft, 
rokkantak háromkerekű gép-
járműve 10 Ft. További felvilá-
gosítás a fiókjainkban szerez-
hető be. Állami Biztosító (hir-
detés a Kisalföldben) 

1912
Borzalmas lelet
Folyó hó 27-én, este 10 óra táj-
ban Kittler Ferenc és Töltl József 
soproni napszámosok a győri 
vasúti pályaudvarral szemben 
fekvő szántóföldeken elhelye-
zett Friedrich-féle petróleum-
raktár fakerítése mellett egy 
barna csomagolópapírba és egy 
gummi paplan betétbe göngyö-
lített csecsemőhullát találtak. 
A csomagolópapíron egy fehér 
papírlap volt, a következő írott 
címzéssel: Herrn Max Kohn und 
Comp. Wien I., Salvatorgasse 6. 
Alatta pedig egy külön szel-
vényre a következő szavak vol-
tak írva: Rossbach in Böhmen 
38. A megejtett törvényszéki 
boncolás, amelyen a rendőr-
kapitányság is jelen volt kide-
rítette, hogy a hullán egy 5 cm 
hosszú és 3 centiméternyire 
tátongó éles eszközzel ejtett 
erőszakos sérülés okozta a cse-
csemő halálát. A halál a bon-
colást megelőzőleg 24 órával 
állhatott be. E rejtélyes és bor-
zalmas esetben a nyomozást a 

legszélesebb körben megindí-
tották. Ez alkalommal felkéri a 
rendőrkapitányság a közönsé-
get, hogy ha bűncselekmény tet-
tesének felderülésére szolgáló 
bárminő adatokról tudomást 
szerezne, azt a legközelebbi 
rendőrnél bejelenteni szíves-
kednék. (Soproni Napló)

Lefoglalt asztal
E sorok közlésére egy társa-
ság kérte fel szerkesztőségün-
ket, amelyet minden kommen-
tár nélkül közlünk, s ezzel csak 
figyelmeztetni akarjuk a Royal 
Kávéház agilis és előzékeny 
tulajdonosát, hogy pincéreit a 
közönség érdekében oktassa ki 
az úgynevezett lefoglalt aszta-
lokra vonatkozólag. Pénteken 
egy nagyobb soproni társaság 
bécsi vendégek kíséretében, köz-
tük több hölgy is jelent meg a 
fentebb nevezett kávéházban. 
A pincérek csakhamar hozták a 
pezsgőt és az egyéb frissítőket. 
Nem sokkal később megérke-
zett egy másik pincér és kérte 
a társaságot, hogy menjenek 
át egy másik asztalhoz, mert ez 
le van foglalva. A társaságot az 
incidens annyira megzavarta, 
hogy azonnal fizettek és távoz-
tak. Talán helyes dolog volna 
ebben az esetben a FOGLALT 
táblák elhelyezése, ha már a 
pincérek ezt maguktól nem 
tudják. (Soproni Napló)

Összeállította: Pluzsik Tamás

Válogatás a korabeli 
soproni sajtóból

Képrejtvény 
A Cédrus Art Klub támogatásával

A két fotó látszólag teljesen egyforma, de ha olvasóink figyelmesebben megnézik, három ponton 
különböznek egymástól. Azok között, akik ezeket megtalálják, és a helyes megfejtést november 
28-ig beküldik a Soproni Téma, 9401 Sopron, Pf. 241. vagy a szerkesztoseg@sopronitema.hu cím-
re, ajándékot sorsolunk ki. 
Az november 7-i számunkban megjelent rejtvény nyertese Sturman Ferenc (Sopron, Lehár Ferenc u. 
39. TT. 2.). Nyereménye 3000 forintos könyvutalvány, a Cédrus Art Klub felajánlása. Az utalvány át-
vehető és levásárolható a Vörös Cédrus Könyvkereskedésben – Sopron, Mátyás király u. 34/F vagy a 
Fekete Cédrus Könyvkereskedésben – Sopron, Bünker köz 2. A november 14-i nyertesünk nevét kö-
vetkező lapszámunkban olvashatják. FOTÓGRAFIKA: PLUZSIK TAMÁS

Borajánló: Lukács Szabolcs
hónap borászata a Soproni 
Téma értékelése szerint a 
Sterlik Borászat. A pincé-

szetből most egy 2012-es soproni 
zöld veltelini kerül terítékre.

Soproni Zöld veltelini 2012.
Ez a tipikus osztrák szőlőfajta hazánkban nem igazán tudott 
gyökeret verni, de borvidékünkön annál nagyobb szerepet kap, 
és sokan rájöttek, hogy érték is van ebben a fajtában. Ez a bor 
egy halvány szalmasárga színnel és némi zöldes reflex-szel 
köszönt ránk, mely egy fajtára abszolút jellemző fűszeres, zöl-
des, grapefruitos illattal folytatódik. Lendületes savak, zöldes, 
fűszeres ízvilág, szén-dioxid és némi kesernye kísér. 7–9 Celsius-
fokra hűtve kitűnő fröccsbor, illetve zöld jegyeket és savakat 
is tartalmazó ételek – például a spárga – kitűnő kísérője lehet. 

Pluzsik Tamás

Sopron büszkén viseli a „civitas fidelissima”, 
a leghűségesebb város címet, a cím mel-
lett pedig hűséges soproni polgáraira is 
büszke lehet. Sorukból a Soproni Téma a 
héten a Sopron Kultúrájáért-díjjal kitünte-
tett Kovács József László Arany János-díjas 
irodalomtörténészt, egyetemi tanárt kérdezi 
arról, neki mit jelent a soproniság érzése.

– Nagyapám gazdálkodó 
parasztember volt Ivánban, 
nyilván édesapám is erre a 
pályára állt volna, ha nem 
lett volna olyan fantasztikus 
műszaki érzéke, ezért eljött 
Sopronba, és Sel ten ho fer ék nél 
megtanulta a harangöntést és 
a villanyszere-
lést, majd nem 
sokkal később 
már elnöke lett a 
katolikus legény-
egyletnek. Talán 
nem véletlen, 
hogy a Szent 
Imre Kollégium indulásakor 
éppen őt hívta munkatársá-
nak Koszterszitz József prefek-
tus, a két háború között nevelési 
művei alapján páratlan népsze-
rűségnek örvendő Koszter atya. 
Egy sajnálatos baleset követ-
keztében ott is halt hősi halált 

édesapám 1935-ben. Koszter 
atya jóvoltából később nekem is 
otthont adtak e kollégium falai.

– Hogy mit jelent soproni-
nak lenni? Sok történetet tud-
nék mesélni, hadd ragadjak ki 
egyet. Miután a kollégiumból 
hadikórház lett, a Szentlélek 

utcába,  úgy-
mond pon cich-
ter kör nye zetbe 
kerültem, és let-
tem ezzel két-
nyelvű. Egy alka-
lommal megke-
resték anyámat, 

hogy „Rózsika, a fiadat be kel-
lene íratni a volksbund isko-
lába”. Anyám kirúgta őket, 
nekem pedig attól kezdve még 
a pizsamám is zsinóros volt. 
Nem is szólaltam meg németül 
mindaddig, mígnem a háború 
után elkezdődött a kitelepítés. 

Ekkor viszont elkezdtem han-
gosan ordítozni poncichter 
németséggel, hisz osztálytár-
saim jó része a Pflaszteren, a 
Szent Mihály elemi iskolában 
e környezetből került ki. Ez is 
Sopron, ezt is meg kell érteni 
akkor, amikor soproniságról 
beszélünk.

– Bár évtizedek óta nem itt 
élek, lélekben minden nap Sop-
ronban vagyok. Tudományos 
munkáim jelentős része is e 
városhoz köthető, lényegében 
Sopron irodalomtörténetét, 
helytörténetét, művelődés-
történetét, egyszó-
val régmúltját-
k ö z e l m ú l t -
ját kutatom 
csaknem fél 
évszázada. 
Büszkén val-
lom,  hogy 
bencés öreg-
diák vagyok, 
soha nem 

felejtem el a rend nevelését, 
és Csatkai Endre múzeumi 
igazgatónak, valamint Mollay 
Károlynak, a bölcs soproni pro-
fesszornak a tanítását, akik a 
helytörténet ösvényeire vezet-
tek. Vallom, hogy helyi gyöke-
rek nélkül nincs nemzeti múlt, 
mely csak úgy képzelhető el, ha 
feltárjuk a hajszálgyökereket. 

– Sopron határában, a Pihe-
nőkeresztnél, a Rastkreutz 
középkori lámpás oszlopánál 
megálló utazót az ősi Sopron 
csodálatos látványa köszönti. 
Aki hozzám hasonlóan elérte a 
nyolcvanadik életévét, az ugyan 

megállhat a saját pihenő-
keresztjénél, de csak 

egy pillanatra, hisz 
eszembe jut Arany 

János egyik csodála-
tos verse: folyama-
tosan dolgozni kell, 

mindvégig.

Mit jelent soproninak lenni?
Aki válaszol: dr. Kovács József László

ÉLETÚT 1932-ben született Sopronban. Édesapja az egykori Szent 
Imre Kollégium gépésze volt. Édesanyja varrónő, Forstner Fri-
gyes soproni pékmester lánya. Felesége középiskolai tanár, majd 
később a zsámbéki tanítóképző főiskola docense. Lánya angol 
szakos tanár, fia pedig rendszerszervező mérnök.

„Bár évtizedek óta 
nem itt élek, lélek-
ben minden nap 
Sopronban vagyok.”

Dr. Kovács József László

történetét, egyszó-
val régmúltját-
k ö z e l m ú l t -
ját kutatom 
csaknem fél 
évszázada. 
Büszkén val-
lom,  hogy 
bencés öreg-
diák vagyok, 
soha nem 

nyolcvanadik életévét, az ugyan 
megállhat a saját pihenő-

keresztjénél, de csak 
egy pillanatra, hisz 
eszembe jut Arany 

János egyik csodála-
tos verse: folyama-
tosan dolgozni kell, 

mindvégig.

DR. KOVÁCS JÓZSEF LÁSZLÓ
 „Vallom, hogy helyi gyökerek nélkül nincs nemzeti 

múlt, mely csak úgy képzelhető el, ha feltárjuk a 
hajszálgyökereket” FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS

VENDÉGÍZEK: Cseh Gabriella tűzzománcos
Erdélyi padlizsánkrém:

2 közepes nagyságú padlizsán
1 közepes fej vöröshagyma
2 teáskanál mustár, 2 teáskanál majonéz
frissen őrölt feketebors és só ízlés szerint

Hegedüs István tálalásában
Rozmaringos libacomb, hagymás-
szalonnás burgonyatortával:

4 libacomb
2 alma, 2 vöröshagyma
só, bors, majoránna
20 dkg főtt, áttört burgonya
1 csomag levelestészta
15 dkg kolozsvári szalonna
1 dl tejföl, 1 dl tejszín
3 tojás, 15 dkg reszelt sajt

A Pulzus Televízió 
legutóbbi Ízlelő című 
műsorában elhangzott 
receptek hozzávalói

WWW.PULZUSTV.HU
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Lánc -
tartozás
Jól ismert fogalom az üzleti 
világban. Ott a számlák kése-
delmes vagy nem fizetésé-
nek ördögi láncolata. Nekem 
mégis ez jutott eszembe 
minap, rendelői tapasztalat-
ként. Nevezzük hát – a remé-
lem, nem mindennapi esetet 
– bizalmi lánctartozásnak. 

A bizalom az orvos-beteg 
kapcsolat alapja. Ezt írja a tan-
könyv. Aztán az orvos-orvos, 
az orvos-asszisztens… kapcso-
lat alapja is. Ezt meg én írom. 

Tehát, ha egy beteg (vagy 
hozzátartozója) azt mondja, 
„ma már kétszer így történt” 
– miután az orvos szemelát-

tára a rendelőben eszméletét 
veszti valaki, akkor az orvos 
higgye el. Hívjon mentőt, és a 
mentős higgyen nekik. A kór-
házban is higgyenek a beteg-
nek, meg a papírnak, szóval ne 
kelljen ahhoz ismét eszméle-
tét vesztenie, hogy elhiggyék. 

A bizalom ugyanis alapban 
– legalább, amíg az ellenke-
zője ki nem derül – jár! Csak 
így remélhetjük, hogy ben-
nünk is bízzanak.
Igaz barátja: Az Érgondnok
www.ergondnok.hu
www.sopronert2005.hu
Facebookon: Tschürtz 
Nándor, Sopronért

Tisztelt soproniak! A soproni 
Bo kor-közösségek nov. 23-án pén-
teken és 24-én szombaton tartós-
élelmiszer-gyűjtést szerveznek a 
TESCO-ban. Az Önök támogatásá-
val rászoruló egyéneket, családo-
kat segítünk. Köszönjük!

APRÓ
www.

sopronitema.
hu

Keresztrejtvény
A Soproni Témában keresztrejtvény is várja a játszani vágyókat. A megfejtéseket novem-
ber 28-ig várjuk a Soproni Téma, 9401 Sopron, Pf. 241. vagy a szerkesztoseg@sopronitema.
hu címre. A helyes megfejtők között a Kisalföld Travel 3000 forintos utazási utalványát 
sorsoljuk ki, mely a Kisalföld Travel irodájában vehető át – Sopron, Erzsébet u. 2. 
November 7-i rejtvényünk megfejtése: „Mindig a tudatlanok szenvednek”, szerencsés 
megfejtőnk: Szabóné Szakál Nicolette, Sopron, Makó utca 23.

fotókat, fotó em lé ke ket, képeslapokat vásárolnék!
Pluzsik Tamás – telefon: 30/9723-640

Madarász Réka

A Castanea Környe-
zetvédelmi Egyesü-
let idén is elnyerte a 
Zöld Forrás pályázati 
projekt támogatását, 
melynek keretében 
környezetvédelemmel, 
egészséges életmód-
dal és energiatakaré-
kossággal kapcsolatos 
programokat szer-
veznek fiataloknak.

– A Zöld Forrás pályázatot a kör-
nyezet- és természetvédelmi 
céllal létrejött civil szervezetek 
részére, a Nemzeti Környezetvé-
delmi Program céljainak meg-
valósítása érdekében írta ki a 
Vidékfejlesztési Minisztérium 
– mondja Hárs Olivér, a Casta-
nea Környezetvédelmi Egyesü-
let elnöke. – Idén másodszor 
nyertük el a támogatást, mely-
nek segítségével finanszírozni 
tudjuk azokat a tevékenysége-
ket, amiket évekig társadalmi 
munkában végeztünk.

A pályázat keretében egész-
ségről és egészséges életmódról 
szóló előadásokat, óvodai bemu-
tatókat, tájismertető programo-
kat, havonta egyszer gombais-
mereti túrát, minden évben 
szokásos gyógynövény-ismereti 
sorozatot, valamint gesztenye–

méz egészségnapot is szerveznek 
az érdeklődőknek. A Takarékos 
háztartás programsorozat során 
eddig energia- és víztakarékos-
sággal, esővízgyűjtéssel és hagyo-
mányos házi ételkészítéssel kap-
csolatos témákat érintettek. 

– A pályázat céljához szerve-
sen kapcsolódik a kézművesség, 
a saját magunk által elkészített 
használati tárgyak népszerű-

sítése – folytatja Hárs Olivér. 
– Örömmel tapasztalom, hogy 
a Kozmutza-, a Doborjáni-is ko-
lá ban és a Cseresznye sori gyer-
mekotthonban is működnek 
kézműves-foglalkozások. 

Alpek Lajosné – a pályázat 
keretében – szövőszakkört tart 
a Győr-Moson-Sopron Megyei 
Gyermekvédelmi Központ sop-
roni egységében élő gyerekeknek.

– 2000-ben kezdtem el 
szőni a Pedagógusok Művelő-
dési Házában működő szövő-
szakkörön, ma már az egyik 
haladó csoportot vezetem – 
meséli Alpek Lajosné Éva néni. 
– Mivel nagyon szeretek szőni, 
és magam is nyugdíjas pedagó-
gus vagyok, szívesen vállaltam, 
hogy bevezetem a gyerekeket a 
szövés rejtelmeibe. 

A környezettudatosság és az egészséges életmód népszerűsítése

Szőni tanulnak a gyerekek

A Zöld Forrás pályázatból: Alpek Lajosné szövőszakkört tart a Győr-Moson-Sopron 
Megyei Gyermekvédelmi Központ soproni egységében élő gyerekeknek FOTÓ: TÓTH ZSOMBOR
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Sztárok itt és ott

21. SZERDA 19.00 LISZT-KÖZPONT

SAVARIA 
SZIMFONIKUS 
ZENEKAR 
ELŐADÁSA – 
Filharmónia Bérlet 
hangversenye

24. SZOMBAT 14.00-18.00 LISZT-KÖZPONT

ARIADNÉ MŰHELY 3/3.
Kézműves foglalkozások 
Méhesné Horváth Adriennel 

28. SZERDA 19.00 LISZT-KÖZPONT

„MAGYAROK
MENNI
BAMAKO”
Badár Sándor 
rendhagyó 
mozivetítése és 
stand up előadása

29. CSÜTÖRTÖK 18.00  LISZT-KÖZPONT

MÜLLER PÉTER ELŐADÁSA
Hitek és tévhitek 2012-vel kapcsolatban

1. SZOMBAT 10.00 
 BALFI, JÓZSEF ATTILA MŰVELŐDÉSI HÁZ

A BALFI KÉNYSZERMUNKA-
TÁBOR 5. EMLÉKNAPJA

1. SZOMBAT 19.00 LISZT-KÖZPONT

JANICSÁK 
VECA 
ÉS KOCSIS 
TIBOR 
ADVENTI 
KONCERTJE

2. VASÁRNAP 16.00 
 BALFI, JÓZSEF ATTILA MŰVELŐDÉSI HÁZ

ADVENT 
BALFON

3. HÉTFŐ 17.30 LISZT-KÖZPONT

A HORVÁTH JÓZSEF 
AMI (ZENEISKOLA) 
ADVENTI KONCERTJE

5. SZERDA 17.00 LISZT-KÖZPONT

SOPRONI 
TÁNCFÓRUM
A Pendelyes 
és a Sopron 
Táncegyüttes 
műsora

DÁTUM ELŐADÁS BÉRLET

20. kedd 15.00 A nagyidai cigányok Felsős II.

24. szombat 19.00 A nagyidai cigányok Pódium

25. vasárnap 19.00 A nagyidai cigányok Pódium

1. szombat 19.00 Kabaré Premier

2. vasárnap 15.00 Kabaré Jakab

2. vasárnap 19.00 Kabaré Jászai

3. hétfő 18.00 Kabaré Roth

4. kedd 12.00 Kabaré Handler

4. kedd 18.00 Kabaré Ifjúsági B

5. szerda 18.00 Kabaré Vas-Villa’

programajánló
november 21 – december 5. 
www.prokultura.hu  |  www.facebook.com/prokultura

 Sopron, Liszt Ferenc u. 1. 
 

 

JE
GY

IR
O

DA
 

Pro Kultúra 
Sopron

Tisztelt Partnereink!

A Soproni Téma 2012. december 19-i 
ünnepi számába intézményi, céges 
karácsonyi és újévi üdvözleteket felveszünk.

Megkeresését a hirdetés szövegével 
és a méret megjelölésével az 
info@prokultura.hu címre kérjük elküldeni. 

Telefon: 99/517-501
Méretlehetőségek: 
1/4, 1/8, 1/12 és 1/48 oldal.

Megkeresése alapján a hirdetés árával 
küldjük meg visszaigazolásunkat.

Péter Szabó Szilvia három év 
csend után hivatalosan is meg-
erősítette első szólólemezének 
érkezését. Szilvi 2009-ben költö-
zött el Magyarországról, szülő-

hazáját és eddigi sikereit hát-
rahagyva: a NOX-szal meg-
annyi díj és platinalemez 
begyűjtésén túl 2005-ben az 
Eurovíziós Dalfesztivál dön-
tős helyezését is megszerezte, 

2009-ben mégis úgy dön-
tött, mennie kell. Előbb 

Ausztráliában, majd 
Londonban készült az 

újrakezdésre. Saját 
karrierjét szeretné 

egyengetni és bízik 
benne, hogy a 

közönség szere-
tetére is számít-
hat. Hamarosan 

megjelenő új lemeze, bár ízig-
vérig trendi pop-dance album, 
magában hordozza az elmúlt 
év fájdalmait, tapasztalatait és 
tanulságait. 

– A dalokon neves brit és ame-
rikai szerzőkkel, producerekkel 
dolgoztam együtt, akik megkér-
dőjelezhetetlen hozzáértésükkel 
segítettek abban, hogy az átélt 
élményeket a legjobban kifeje-
zésre juttathassam – fogalma-
zott a NOX csinos énekesnője, 
aki a magyar dalszövegeket tel-
jes egészében maga írta.

A rajongóknak már nem kell 
sokáig várniuk, hogy ízelítőt kap-
janak ebből a rendkívül izgalmas 
anyagból: még idén november-
ben megjelenik az album első 
kislemeze. A Bring Me To Life/
Érezd, hogy élsz című dal friss 
dance lüktetése mély érzelmeket 
rejt. Szilvi így jellemezte a dalt: 
– A Bring Me To Life azt mondja 
el, bármilyen mélyre is kerülhe-
tünk, ha nyitott szívvel élünk, 
meglep még minket az élet jó 
dolgokkal, és kisüthet újra a nap.

Péter Szabó Szilvia 
nagy visszatérése
Ki ne ismerné Péter Szabó Szilviát, az egy-
kori NOX csinos énekesnőjét? Szilvia évekkel 
ezelőtt elhagyta az országot, járt Ausztráliában 
és Londonban is, de most úgy döntött, vissza-
tér Magyarországra, hogy újjáépítse karrierjét.

Péter Szabó Szilvia há
csend után hivatalosan
erősítette első szólólem
érkezését. Szilvi 2009-b
zött el Magyarországró

hazáját és eddigi sike
rahagyva: a NOX-sz
annyi díj és platin
begyűjtésén túl 200
Eurovíziós Dalfeszti
tős helyezését is meg

2009-ben mégis ú
tött, mennie ke
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benne, 

közönsé
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tér Magyarországra, hogy újjáépítse karri

Madarász Réka 

A Woodstock jegyében életre 
hívott koncert és kiállítás várja 
az érdeklődőket a GYIK Rendez-
vényházban november 24-én.

– A program hangszerkiállí-
tással indul, ahol a frankfurti 
zenei vásáron bemutatott leg-
újabb hangszereket is kipró-
bálhatja a közönség – mondja 
Hoffer Péter dobos-dobtanár. 
– A kiállítás ideje alatt a nagyte-
remben hangszerbemutatókat 
tartanak ismert zenészek.

A 18 órakor kezdődő kon-
certen – a Hoffer-suli tanulói 

mellett – fellép még Závodi 
Gábor és Kovács Barnabás 
Demjén Ferenc és Rúzsa Magdi 
zenekarából, Madarász Gábor, 
Rúzsa Magdi, továbbá soproni 
zenészbarátok. 

– A rendezvény fő célja, hogy 
tanulóink minden évben szín-
padon, közönség előtt mutas-
sák be dob- és gitáriskolánk-
ban megszerzett tudásukat 
– folytatja Hoffer Péter. – Az 
iskolában – mely idén 18 éves 
– a kezdőtől a haladóig minden 
korosztály képviselteti magát, 5 
és 70 év között. Rendkívül fon-
tosnak tartom, hogy átadjam 

mindazt, amit a zenétől kaptam 
és kapok a mai napig, hiszen 
lassan 20 éve a Moby Dick zene-
kar dobosa vagyok, 6 éve ját-
szom Rúzsa Magdi zenekará-
ban, de olyan előadók mögött is 
koptattam már a bőröket, mint 
Demjén Ferenc, Hobo, Presser 
Gábor, Somló Tamás, Charlie 
vagy Szűcs Judit. A zene nem-
csak hasznos időtöltés, hanem 
számos pozitív élettani hatása 
is van. Szerencsére azt tapasz-
talom, a szülők egyre inkább 
felismerik a zene fontosságát, 
és lényeges számukra, hogy 
gyermekük zeneértővé váljon. 

Koncert és hangszerkiállítás a GYIK-ban

Színpadon a diákok

A ZENE ÉS A RITMUS
A Hoffer-suli növendékei szorgalmasan gyakorolnak a szombati koncertre Hoffer 
Péter dobos-dobtanár útmutatásai alapján FOTÓ: TÓTH ZSOMBOR

A Back II Black Magyarország 
első funky zenekara. Zenéjük-
kel nagy rajongótábort vívtak ki 
magunknak. Állandó résztvevői 
a fesztiváloknak, nagyszabású 
koncerteknek és roadshow-knak. 
2008-ban a Kapcsolat Koncerten 
Santana előtt játszottak. 2010 
januárjában nagyszabású kon-
certet adtak a Bolyki Brothers-
szel a Művészetek Palotájában, 
„Áthallás” címmel. Több önálló 
bulin bizonyította már a csa-
pat, hogy egy koncert nemcsak 

a zenélésről szól, hanem az alko-
tási élmények átadásáról. A csa-
pat nemrég jelentette meg a 

Csak a zene... című korongját. 
A lemezbemutató koncertet 
január 19-én tartják.

Back II Black: Csak a zene 

Kökény Attilát a Megasztár 
ötödik szériájában ismerhet-
te meg az ország, két éve ön-
álló albummal jelentkezett. 
A művész idén elkészítette 
új lemezét, melyben álma-
iról mesél. Ahogyan koráb-
ban, ezen a korongon is meg-
élhetjük vele a magasságo-
kat és mélységeket, igényes 
hangszerelésben. Az album 
hat hónap alatt készült el, a 
dalok többségének szerzésé-
ben, valamint szövegírásában 
Attila is részt vett, de az ország 
kiemelkedő zenészei is közre-
működnek rajta.
Kökény Attila úgy látja, a siker 
attól függ, mennyi munkát 
tesz bele. A rengeteg feladat 
mellett a művész családapa-
ként is igyekszik helyt állni. 

Mese az 
álomról

Az észak-kaliforniai Machine 
Head a hard rock és metal-
világ egyik leg jobb kon-
certzenekara. Kevés kortár-
suk képes úgy megizzasz-
tani és megmozgatni egy 

közönséget, mint ők. Ezeket a 
koncerteket időről időre meg 
kell örökíteni. A csapat má-
sodik élő albuma, a Machine 
Fucking Head Live a napok-
ban került a boltok polcaira. 

A felvételek tavaly készül-
tek a világ több pontján. Az 
anyag hossza közel két óra, 
és nagyszerűen dokumentál-
ja, hova jutott a zenekar fenn-
állásának 18 éve alatt.

A Machine Head élő albuma

FOTÓ: UNIVERSAL MUSIC

FOTÓ: MAGNEOTON


