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Az előadások helyszíne:
Roth Gyula Erdészeti, Faipari Szakközépiskola és
Kollégium díszterme (Sopron, Lackner Kristóf. u. 7. I. em.)
HELYSZÍNVÁLTOZÁS:
2016. SZEPTEMBER 18. (SZOMBAT) 17.00
KIHELYEZETT SZABADEGYETEMI ELŐADÁS!
Kisboldogasszony templom
(9483 Sopronkövesd, Kossuth Lajos u. 83.)
Az előadások keddenként 17 órakor kezdődnek.
Környei Attila Társadalomtudományi Szabadegyetem

szeptember 18.

november 29.

Barabits Elemér Kertészeti Szabadegyetem

szeptember 27.

október 11.

november 8.

október 25.

november 22.

december 6.
Breuer György Madártani és Természetvédelmi Szabadegyetem

október 4.

Nikolics Károly Egészségtudományi Szabadegyetem

október 18.

A BELÉPÉS SZABADEGYETEMI ELŐADÁSAINKRA INGYENES!

Soproni TIT
9400 Sopron, Várkerület 98.
Tel.: 06 99 511 630 Fax: 06 99 511 631
E-mail: sopronitit@sopronitit.hu
Honlap: www.sopronitit.hu
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KÖRNYEI ATTILA
TÁRSADALOMTUDOMÁNYI
SZABADEGYETEM ELŐADÁSAI

Időpont: 2016. szeptember 18. (vasárnap) 17.00
HELYSZÍNVÁLTOZÁS! Kisboldogasszony templom, Sopronkövesd,
Kossuth Lajos u. 83.
Előadó:
Kalász Gyula történész, Pécs
Téma:
Széchenyi belső világa – Hit, erkölcs, kötelesség, nevelés
Témavázlat: Gróf Széchenyi István egyéniségét szinte önmaga határozta
meg, amikor azt olvashatjuk tőle: kitörni az undok középszerűségből.
Ez teljesedik ki karakterében, melynek három pillére: keresztény
erkölcsi tisztaság, rendíthetetlen magyarságtudat és megtörhetetlen
akaraterő. De melyek voltak azok az építőkockák, miket mintegy
genetikailag kódolva kapott? Mik a neveltetés, a tanulmányok
hozadéka? Hogyan ötvözte ezeket saját személyes tapasztalataival?
A tehetőség és a lehetőség etikai egyensúlyának megvalósítására
való törekvése. Az ész és az érzelem meghatározó ereje, mint
legfontosabb energiaforrásai. Elkülöníthető-e a magánember a
közéleti férfitől?

Időpont: 2016. november 29. (kedd) 17.00
Helyszín: Roth Gyula Erdészeti, Faipari Szakközépiskola és Kollégium
díszterme, Sopron Lackner Kristóf u. 7.
Előadó:
Nagy Péter európai idegenvezető, író, Szombathely
Téma:
Utazás a Transzszibériai vasúton
Témavázlat: Három hét vonattal Szibérián keresztül, látogatás
Tatárföldön,
kalandok
a
vonaton,
a
Győzelem
napja
Jekatyerinburgban, kirándulás az Ural hegységben Európa és Ázsia
határán, medvék és Zsigulik között, magyar gulyás Irkutskban,
sámánok közt a Bajkál-tónál, az ulánbátori alvilág karmaiban, lóháton
a mongol sztyeppén, két nap egy nomád családnál távol a világtól.
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BARABITS ELEMÉR
KERTÉSZETI SZABADEGYETEM
ELŐADÁSAI

Időpont: 2016. szeptember 27. (kedd) 17.00
Helyszín: Roth Gyula Erdészeti, Faipari Szakközépiskola és Kollégium
díszterme, Sopron Lackner Kristóf u. 7.
Előadó:
Horváth Attiláné tanár, Lippai János Kertészeti Szakiskola,
Sopron
Téma:
A biotermesztés gyakorlata az oktatásban
Témavázlat: Az előadáson szó lesz a biotermesztés irányzatairól,
hallhatnak a permakultúra külföldi és hazai gyakorlatáról,
megtudhatják, hogyan működik és milyen elemekből áll a fenntartható
biokert az iskolákban, valamint szó lesz a kerti foglalkozásokról,
illetve arról, miképpen kapcsolódik egymáshoz a biokert és az
oktatás.
Három jól működő gyakorlat is bemutatásra kerül a fertődi Porpáczy
Középiskola, a soproni Lippai János Kertészeti Szakképző Iskola és
a hegykői Fertő-táj Általános Iskola iskolapéldáján keresztül.

Időpont: 2016. október 11. (kedd) 17.00
Helyszín: Roth Gyula Erdészeti, Faipari Szakközépiskola és Kollégium
díszterme, Sopron Lackner Kristóf u. 7.
Előadó:
Tóth Szilárd teológus, művelődéstörténész, Győr
Horváth Sándor életmód-tanácsadó, ny. főkertész, Sopron
Téma:
Izraeli élménybeszámoló a szentföldi zarándokútról
Témavázlat: Amikor évekkel ezelőtt szakdolgozatomat a Biblia
növényvilága témából írtam, szerettem volna személyesen is
meglátogatni a helyszínt, szemügyre venni azt a tájat, ahol Jézus
Krisztus kétezer évvel ezelőtt járt, tanított, gyógyított, meghalt, majd
feltámadott, felment a mennybe és megígérte, hogy újra eljön.
Több, a Biblia által említett helyen jártunk: Betlehemben,
Jeruzsálemben, a Golgotán, a Genezáreti-tónál, ellátogattunk a
Sírkertbe, ahol láthattuk a sziklába vágott üres sírt.
Kis csoportunk olyan emberekből állt, akiket – vallási
meggyőződéstől függetlenül – az első perctől kezdve a legnagyobb
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barátság, a közös cél és érdeklődés kötött össze. Lelki vezetőnk
Tóth Szilárd volt.
Látni a tájakat, embereket, növényeket, a helyszínt a maga egyedi
varázsával, tudván, hogy Jézus is ott járt – egy életre szóló,
felejthetetlen élmény marad.
Előadásunkban a bejárt helyszínek képeit láthatja a közönség. Több
ezer éves kultúrák, építkezések és pusztítások nyomait mai
formájukban mutatjuk be az érdeklődőknek.

Időpont: 2016. november 8. (kedd) 17.00
Helyszín: Roth Gyula Erdészeti, Faipari Szakközépiskola és Kollégium
díszterme, Sopron Lackner Kristóf u. 7.
Előadó:
Lechner Judit biokertész, Budaőrs
Téma:
Gyógynövények, fűszerek a magyar biokertekben
/könyvbemutató előadás/
Témavázlat: A fűszernövények a kert és kertész gyógyítói, erős illatukkal
riasztják a kártevőket, csalogatják a megporzó rovarokat, valamint
virágaikkal, illatos lombjukkal gyönyörködtetnek is. Népi
növényismeret: Szent László füve, Csabaíre-vérfű. Középkori
kolostorkertek mediterrán fűszercserjéi: levendula, zsálya, rozmaring,
izsóp, ruta, évelő borsikafű, citromfű. A veteményeskert
gyógynövényei: Lippay János pozsonyi kertje és a fuldai kolostorkert
ma is a virágzó biokertjének példája. Milyen társítások léteznek, kik a
jó szomszédok a kertben és a fazékban, milyen rovarriasztó és
csalogató növények léteznek? Hogyan kell szaporítani a
gyógynövényeket? Milyen hatással van a Hold hatása növényeinkre?
A biokert életgazdagsága, mint a kert és a kertész egészségének
záloga.

Időpont: 2016. december 6. (kedd) 17.00
Helyszín: Roth Gyula, Faipari Szakközépiskola és Kollégium díszterme,
Sopron Lackner Kristóf u. 7.
Előadó:
Hársné
Dr.
Unger
Klára
szakgyógyszerész,
természetgyógyász, Sopron
Téma:
Virgács, alma, mogyoró - téli egészségünk gyógynövényei
Témavázlat: Hagyományaink megértése, környezetünk és testünk
életjeleinek felfogása, és egy kis bátor önállóság sokat segíthet a
szomorkás hideg idők felderítésében. A Természet bőven adja
ajándékait, éljünk velük!
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BREUER GYÖRGY
MADÁRTANI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI
SZABADEGYETEM ELŐADÁSAI

Időpont: 2016. október 4. (kedd) 17.00
Helyszín: Roth Gyula Erdészeti, Faipari Szakközépiskola és Kollégium
díszterme, Sopron Lackner Kristóf u. 7.
Előadó:
Homor Péter biológus, könyvtáros, Sopron
Téma:
Egy rejtély nyomában: hogyan tájékozódnak a madarak?
Témavázlat:
A
madárvilág
tanulmányozása
során
rengeteg
érdekességgel találkozhatunk, de talán egyik sem vet fel annyi
kérdést, mint a madárvonulás jelensége. Hogyan tájékozódnak a
madarak? Milyen érzékszerveik segítik őket vándorútjukon? Hogy
jutnak el a telelőterületükre és hogyan találnak vissza a
költőhelyükre? Az előadás során ezekre a kérdésekre keresem a
választ, a témával kapcsolatos klasszikus vizsgálatok és a legújabb
kutatások eredményeit felhasználva.

Időpont: 2016. október 25. (kedd) 17.00
Helyszín: Roth Gyula Erdészeti, Faipari Szakközépiskola és Kollégium
díszterme, Sopron Lackner Kristóf u. 7.
Előadó:
Kugler Péter biológus, Fertő-Hanság Nemzeti Park
Igazgatósága, Sarród- Kócsagvár
Téma:
Denevérek épületekben vagy épületlakó denevérek?
Témavázlat: Egyre gyakrabban lehet hallani denevérek épületekben
történő megtelepedéséről, ennek apropóján született ez az előadás,
mely során megtudhatjuk, milyen denevérekkel osztozunk
településeinken, mi okból látogatják városainkat e kevéssé ismert
emlősök, hogy lehet velük békésen együtt élni, és milyen hasznot
hoztak/hoznak számunkra.
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BREUER GYÖRGY
MADÁRTANI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI
SZABADEGYETEM ELŐADÁSAI

Időpont: 2016. november 22. (kedd) 17.00
Helyszín: Roth Gyula Erdészeti, Faipari Szakközépiskola és Kollégium
díszterme, Sopron, Lackner Kristóf u. 7.
Előadó:
Dr. Hadarics Tibor állatorvos, zoológus, Sopron
Téma:
A Széchenyi nevet viselő állat- és növényfajok
Témavázlat: Gróf Széchenyi István születésének 225. évfordulója
lehetőséget ad arra, hogy ki-ki a saját tudományterületén
keresztül mutassa be, mit hagyott örökül, ha csak nevében – és
a jelen előadásban tárgyalt témát tekintve nagyrészt áttételesen
– is a „legnagyobb magyar”.
Van egy madárfaj – a Széchenyi-hegyifogoly (Tetraophasis
szechenyii) –, amely e nevet viseli, igaz ez a faj köztudottan
Széchenyi István idősebb fiáról, gróf Széchenyi Béláról (1837–1918)
neveztetett el. Némi internetes és könyvtári kutatás után még számos
szechenyii, szechenyianus (szechenyiana), illetve Szechenyia nevű
taxont találhatunk mind az állatok, mind a növények között, sőt
néhány ilyen nevű fosszília is akad. E taxonok döntő többsége
Széchenyi Béláról kapta a nevét. De ki is volt ez a gróf, és mivel
szolgált rá arra, hogy több fajt róla nevezzenek el?
Az előadásban bemutatásra kerülnek azok az állat- és növényfajok,
illetve fosszíliák, amelyeket valamelyik Széchenyiről neveztek el.
Ennek kapcsán megismerkedhetünk a fajok tudományos
elnevezésének néhány szabályával, megtudhatjuk, hogy az adott fajt
miért és melyik Széchenyiről nevezték el, és természetesen azok a
zoológusok, botanikusok is bemutatásra kerülnek, akik ezeknek a
taxonoknak az elnevezést adták.
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NIKOLICS KÁROLY
EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI
SZABADEGYETEM ELŐADÁSA

Időpont: 2016. október 18. (kedd) 17.00
Helyszín: Roth Gyula Erdészeti, Faipari Szakközépiskola és Kollégium
díszterme, Sopron, Lackner Kristóf u. 7.
Előadó:
Dr. Bernád Zsuzsanna adjunktus, Soproni Erzsébet Oktató
Kórház, Szemészet Osztály, Sopron
Téma:
Látáskorrekció lehetőségei – Ismeretterjesztő előadás a
Látás hónapja alkalmából
Témavázlat: A megfelelő látásélesség a jó életminőség alapvető feltétele.
Mindennapi
tevékenységeink,
a
járművezetés,
a
közeli
munkavégzés, a számítógép használata, az olvasás megfelelő látást
feltételez. A látáskorrekció lehetőségeinek ismerete lehetővé teszi
számunkra, hogy egyéni igényeink, tevékenységi körünk, esztétikai
elvárásaink
szerint
döntsünk.
Látásjavítás
szemüveggel,
kontaktlencsével, műtéttel? Melyiket válasszuk?

8

