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A felnőtt élet kapujában

Sopronban a középfokú oktatási intézményekben az elmúlt hétvégén tartották meg a ballagásokat
(felvételünkön a soproni Széchenyi-gimnázium végzősei). Közel 900 diák vett búcsút az iskolájától,
a tanulókra most komoly megmérettetés vár: már javában tartanak az írásbeli érettségi vizsgák.
FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS

Életmentő
kézmosás
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Ments életeket: moss kezet! szlogennel hirdetett kampányt az Egészségügyi Világszervezet.
A WHO még 2009-ben jelölte ki május 5-ét a
kézhigiénés világnapnak.

Bajnokcsapat

Sportmajális

Tizenegyedik alkalommal rendezte meg
az SC Sopron az ovis majálisát
8

FOTÓ: MTI – KRIZSÁN CSABA

Európa
jövője a tét
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– Gyermekeink, unokáink életét nagymértékben befolyásolja a május
26-i európai parlamenti választás kimenetele
– mondta a Soproni Témának adott interjúban
Soltész Miklós. A Miniszterelnökség egyházi és
nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára
hangsúlyozta: a voksolás tétje az, hogy a bevándorláspárti vagy a
bevándorlásellenes erők
vezetik-e a következő
években Európát.

5

Nagy Adri hozza
a nyarat
Nagy Adri egy olyan dallal
rukkolt elő, ami már korábban elkészült, de kisfiának
születése miatt végleges
hangszerelést csak nemrég
kapott. – Idén végre sikerült megvalósítani a klipforgatást egy meseszép országban, Montenegróban, ahol az
elsőklipes Nyúl Dániel operatőrként és rendezőként is debütált
– mondta el Adri.
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Fehérdi János édesapja is foglalkozott méhekkel

2018-as Sopronért
emlékérmesek

Csodák sorozata

HORVÁTH ROLAND
KRISZTIÁN:
szoftverfejlesztő

PLUZSIK TAMÁS

Magyarországon kifejezetten kedvezőek a
természeti adottságok
a méhészek számára.
Nem kivétel ez alól
Sopron és környéke
sem. A méhészkedés egyszerre
hobbi és munka,
de egyúttal naponkénti csodák sorozata is, vallja Fehérdi
János méhész.
Fehérdi János a nyugatmajori
birtokán mesélt a méhészetről.
Már az édesapja is foglalkozott
méhekkel, így nem csak az akácméz édes illatáról és ízéről vannak meglehetősen élénk gyermekkori emlékei.
– Évekkel ezelőtt egy beszélgetés alkalmával megkérdezte tőlem a fiam, hogy apu, mit fogsz
majd akkor csinálni, ha egyszer
nyugdíjba mégy? Méhészkedni
fogok, vágtam rá szinte gondolkodás nélkül, bár akkor még a
nyugdíj számomra messze nem
volt kézzel fogható közelségben
– mesélte Fehérdi János. – Nem
is tudom, hogy igazán komolyan
gondoltam-e akkor a mondottakat, de a nagyon távolinak gondolt időpont elérkezett, én pedig
elkezdtem méhészkedni.
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A szoftverfejlesztés, az informatikában új innovatív
technológiák kutatása és
alkalmazása, a fogyatékkal élők modern technológia segítéségével való
integrálása során végzett, nemzetközi szinten jegyzett
munkája elismeréseként Sopronért Emlékérmet adományozott a közgyűlés Horváth Roland Krisztiánnak, a
Soproni Széchenyi István Gimnázium hatosztályos gimnáziumi képzése végzős tanulójának.

Fehérdi János nyugatmajori birtokán gondozza harminc méhcsaládját
FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS

A méhkaptárok körül nem
árt óvatosnak lenni, mert nagyon könnyen lehet maradandó és fájdalmas élményekkel is
gazdagodni.
– Vannak olyan illatok, melyekre indulatosak lesznek a
méhek, és támadókká válhatnak, ilyen lehet például az izzadtság szaga – folytatta Fehérdi János, aki az Elzettnél
volt fejlesztő mérnök. – Az a
saját tapasztalatom, hogy néhány tavaszi méhcsípés – engem legalábbis – hosszú időre
immunissá tesz a kullancsokkal szemben. Évekkel ezelőtt
egy kolléganőmtől vettem

két méhcsaládot, ma harminc
van. Hobbiszinten ennyi bőven
elég, ezzel is sok a munka, pláne ilyenkor, amikor virágzik a
repce, lassan pedig nyakunkon
az akácvirágzás, amikor is lakóikkal együtt „utaztatni” fogom
a kaptárakat.
Sokat lehet ma hallani a méhek pusztulásáról, ami komoly
veszélybe sodorhatja a mezőgazdaságot, hisz e szorgalmas
kis rovarok amellett, hogy nektárt gyűjtenek, majd ebből mézet készítenek, a növények beporzásában is nélkülözhetetlenek. Bár már olvasni lehet arról,
hogy kísérletek folynak olyan

drónokkal, melyek akár helyettesíthetik a méheket.
– Így első hallásra számomra
kicsit sci-finek tűnik ez a drónos beporzás, de még ha igaz
is, a drónok mézet nem fognak
„gyártani” – tette hozzá Fehérdi János. – Célravezetőbb volna,
ha vigyáznánk a környezetünkre, nem használnának a mezőgazdaságban idegmérgeket, ami
éppúgy veszélyes lehet közvetve
ránk is, mint közvetlenül a méhekre. Sopronban és környékén
e tekintetben panaszra már nem
lehet ok, ugyanis itt csak elvétve
használnak veszélyes idegmérgekkel csávázott vetőmagot.

HROBÁT EDIT: ápolja
a németség kultúráját
A soproni németség ön
azonosságának megőrzéséért, a gyerekek német
nyelvi kultúrájának fejlesztéséért, a német nyelvi oktatás új módszertanának
kidolgozásáért Sopronért
Emlékéremben részesült Hrobát Edit, a Soproni Német
Nemzetiségi Általános Iskola tanára.

›

ELISMERÉSEK A RENDŐRÖKNEK

A 2018-ban nyújtott teljesítménye alapján a soproni lett
az év rendőrkapitánysága megyénkben – közölte Csizmadia Gábor rendőr dandártábornok, megyei rendőrfőkapitány, a Győrben tartott rendőrség napja ünnepségen.
Az év megyei bűnügyi szakembere elismerésben dr. Nagy
István címzetes alezredes, a Soproni Rendőrkapitányság
Bűnügyi Osztályának alosztályvezetője részesült. Az év
megyei rendészeti szakembere kitüntetést pedig a szintén soproni Sándor Attila címzetes rendőr törzszászlós, a
közrendvédelmi osztály járőrparancsnoka vette át.

RENDŐRSÉGI SOROZAT

BÁNFALVI
RETRO MAJÁLIS
2019. május 18. 19.00 óra • Sopron-Bánfalva, Hajnal tér

CZIRÁKI VIKTÓRIA

Trükkös csalók jutottak be Sopronban egy
idős férfihez nemrégiben, és ellopták az otthon tárolt megtakarított pénzét. A rendőrség
arra figyelmeztet, hogy amit jó rejtekhelynek
gondolunk, általában nem az!
Az utcáról bekéredzkedő idegenekkel szemben nem árt, ha
bizalmatlanok vagyunk, hiszen
a közüzemi szolgáltató nem hoz
házhoz készpénzt – ezt alighanem már az az idős soproni férfi
is tudja, akit erre hivatkozva
károsítottak meg trükkös csalók.
Az idegenek pénzvisszatérítés
ürügyén jutottak be a lakásba,
ahol arra kérték az ott lakót,
adjon vissza a húszezresből.

ÉLŐ
KONCERT

Közben kifigyelték, az idős
ember hol tartja a megtakarított
pénzt és elterelve a figyelmét,
ellopták azt. A rendőrség óva
int attól, hogy nagyobb összeget
tároljunk otthon. – Sokan vélekednek úgy, hogy a befőttesüvegben, a zoknis fiókban, az ágyneműk alatt, vagy éppen a matracban nagyobb biztonságban
van a pénzük, mint a bankban
– mondta a Soproni Témának

Babelláné Lukács Katalin, a Soproni Rendőrkapitányság őrnagya, kiemelt bűnmegelőzési
főelőadó, aki azt is hozzátette,
a fagyasztó és a ruhásszekrény
sem a legjobb választás. – Akik
azt hiszik, ezek a legjobb rejtekhelyek a készpénzüknek, ki kell,
hogy ábránduljanak, a betörők
ezeket a „klasszikusokat” nézik
meg először. Mindenképpen azt
javaslom, hogy nagyobb összeget leginkább a bankban tároljunk, ha valamiért azonban
mégsem így döntünk, érdemes
elgondolkodni egy széf beszerzésén. Pár ezer forintból már
biztonságos páncélszekrényt
vásárolhatunk, melyet bútorhoz
vagy a falba rögzítve megnehezítjük a betörők dolgát.

Elkészültek az adóbevallások

Belépés díjtalan!
A rendezvény szervezője:
Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft.
Együttműködő partner:
Sopron Megyei Jogú Város
Önkormányzata és a
Bánfalváért Baráti Kör, Egyesület

Hol tároljuk a készpénzt?

Európai Szociális
Alap

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal már kézbesítette azoknak a magánszemélyeknek
az adóbevallását, akik ezt korábban kérték. Azok is értesítést kaptak, akiknek nincs
ügyfélkapujuk, de a tervezet ezer forintnál
több visszatérítendő vagy befizetendő adót
tartalmaz. Azok is kaptak levelet, akiknek a
tervezetében a munkáltatók, kifizetők hiányos vagy téves adatközlése miatt ellentmondás van. A postai csomag általában tartalmaz egy rövid, személyre szabott tájékoztatót, az adóbevallási tervezetet, az egy
plusz egy százalékos rendelkező nyilatkozatot (18EGYSZA) és az annak visszaküldésére szolgáló válaszborítékot.

Akik egyetértenek a tervezettel és kiegészítő nyilatkozatot sem kaptak, nem kell tenniük semmit, a tervezetből automatikusan
bevallás lesz. Azok viszont, akik nem értenek egyet a tervezetben szereplő adatokkal, a 18SZJA bevallást kell benyújtaniuk
május 20-ig, mivel a papíralapú tervezet
adatait nem lehet módosítani.
Az ügyfélkapuval rendelkezők – április 30áig – értesítést kaptak az elektronikus tárhelyükre, ha a webes felületen nem nézték
meg az adóbevallási tervezetüket, de van
fizetendő vagy visszaigényelhető adójuk,
vagy az adóhatóság rendelkezésére álló
adatokban hiányosság, ellentmondás tapasztalható.
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›

RÖVIDEN

Lezárják az átjárót a Fő téren
A Fő tér 5., a volt vármegyeháza épületének
homlokzatfelújítása miatt az átjárót lezárják. A
kivitelezés május 9-én,
csütörtökön kezdődik és
előreláthatóan október
végéig tart. Ez alatt az
időszak alatt az ügyfélfogadás biztosított lesz.
A kormányhivatal irodáit
és az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatot a Színház
utcai átjáró felől lehet
megközelíteni.
A Fő tér felől, a kapualjon keresztül továbbra is elérhetőek lesznek
az építésügyi osztály és
a járási hivatal irodái.
Egyéb kérdés esetén a
portai szolgálat ad felvilágosítást.
Az udvari homlokzatokon végzett bontási, építési munkák balesetveszélyesek lehetnek, ezért a kivitelezők
kérik, hogy az épületben levő szolgáltatásokat csak a Színház utca
és a Fő tér felől közelítsék meg, az udvaron
senki tartózkodjon!
A kivitelező ezúton is
kéri a lakosság türelmét
és megértését.

Városi hírek
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A szülői minta nagyon fontos a helyes táplálkozás kialakításában is

Egészséget élményszerűen
KÖVES ANDREA

Az újraélesztés lépéseivel, a sebkötözés
módszerével és hatékony mozgási formákkal is ismerkedhettek a gyerekek az
idei egészség világnapjához kapcsolódó
soproni rendezvényen
a megyeházán.
Idén minden eddiginél többen,
170-en érkeztek a soproni és a
város környéki általános iskolákból a sokszínű egészségnapra. Szegedi Róbert erőnléti
edző és Baranyai Norbert személyi edző egy látszólag egyszerű, ám mégis nehezen kivitelezhető gyakorlatsorral lepte
meg a diákokat – az ő állomásuk volt a résztvevők egyik kedvence. Palotai Rita programfelelős szerint gyermekkorban
kiemelten fontos szerepe van a
mozgásnak, ezért is állt az egészségnap középpontjában. Emellett számos bemutató várta a
gyerekeket a világnap üzenetének a jegyében, így saját maguk
is kipróbálhatták az újraélesztés

A részt vevő diákok az egészségnapon kipróbálhatták az újraélesztés alaplépéseit is FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS
alaplépéseit, másutt gyakorolhatták a sebkötözést, de olyan
helyszín is akadt, ahol a balesetveszélyes helyzetekre hívták fel
a figyelmet a szakemberek.
– Fontosnak tartom, hogy a
gyerekek élményszerűen tapasztalhassák meg, mennyire fontos

az egészséges életmód – emelte
ki a rendezvényen dr. Berkesné
dr. Ács Gabriella járási tiszti főorvos. – A megelőzés egyik alapja,
hogy már a gyerekek is egészségtudatosan éljenek. Legyenek
tisztában azzal, mennyire fontos, hogy mozogjanak. Teljesen

mindegy, hogy milyen sportágat
választanak, mindegyikből csak
hasznuk származik. Emellett lényeges az is, hogy a táplálkozásra
is odafigyeljenek, persze ebben
nagy feladat hárul a szülőkre, hiszen ezen a téren is elsősorban a
minta nevel.

Az Ágfalvi Váci Mihály Általános Iskolából több osztály is
érkezett az egészségnapra, az
intézmény kiemelt figyelmet
fordít a témára.
A sokszínű délelőtt az Egészséges Városok program keretén
belül valósult meg.

Megújult a kisvasút

EGÉSZSÉGÜNKÉRT

Életmentő kézmosás
CZIRÁKI VIKTÓRIA

A WHO 2009-ben május 5-ét
jelölte ki kézhigiénés világnapnak.
A kézhigiéné az egészségügyi
ellátással összefüggő fertőzések
megelőzésének egyik legfontosabb eszköze.
Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) a Tiszta betegellátás
– biztonságosabb betegellátás
program részeként hirdette
meg a Ments életeket: moss
kezet! szlogenű kampányát,
mely a kézhigiéné fejlesztését
tűzte ki célul. – A bőrünkön
található több millió mikroorganizmus java része ártalmatlan, de egy részük súlyos
betegségek kialakulásáért
lehet felelős – mondta a Soproni Témának dr. Bodnár Judit
higiénés főorvos, infektológus.
– A fertőző betegségek jelentős része közvetlen érintkezés
útján terjed. Szennyezett kéz

által a legkönnyebben légúti és
emésztőrendszeri fertőzéseket
okozó, sokszor az antibiotikumoknak is ellenálló kórokozókat lehet átadni. A baktériumok és vírusok terjedésének
megakadályozásához a szappanos kézmosás a legegyszerűbb és leghatékonyabb eszköz. – Alapos kézmosással és
-fertőtlenítéssel a megbetegedések mintegy 30 százaléka
megelőzhető az egészségügyi
intézményekben. Egy esetleges fertőzés megelőzésében,
illetve a terjedés megfékezésében a helyes kézhigiénés gyakorlatnak kiemelt szerepe van.

– Ez nemcsak az egészségügyben dolgozók, de az
egészségügyi ellátást igénybe vevők felelőssége is – tette hozzá a főorvos. – A kézmosás és fertőtlenítés feltételei kórházunkban adottak,
az osztályokon kéztisztításra
alkalmas folyékony szappan
és fertőtlenítőszer mindenütt
van, az utóbbi években pedig
kézfertőtlenítő adagolókat is
még nagyobb számban szerzett be a kórház. A Soproni
Gyógyközpont kiemelt célja
további fertőtlenítőszer-adagolók beszerzése, hogy minden osztályon már belépéskor
adott legyen a kézfertőtlenítés lehetősége.
Dr. Bodnár Judit hozzátette, a gyógyközpont rendelkezik egy úgynevezett Handin-Scan készülékkel, mellyel
láthatóvá lehet tenni, hogy
milyen alapossággal fertőtlenítettünk kezet.

FOTÓ: NÉMETH PÉTER

Megújult a Nagycenki Széchenyi Múzeumvasút, amely már
szállítja is az utasokat – jelentették be az elmúlt héten tartott avatóünnepségen. Az
eseményen részt vett Barcza
Attila, Sopron és térsége országgyűlési képviselője, valamint Révész Máriusz, az aktív
Magyarországért felelős kormánybiztos is.

A keskeny nyomtávú vasúton
az elmúlt bő egy évben jelentős pályavasúti és a járműparkot érintő rekonstrukció zajlott
le. Az állami forrásokból – 960
millió forintból – megvalósuló
munkálatok legnagyobb részét
a GYSEV Zrt. saját szakembereivel végezte el. Fertőboz és
Nagycenk kastély állomáson
új peronok épültek, a kastély

állomáson megújult a térvilágítás és a hangos utastájékoztatás is. A pályához csatlakozó két
vasúti útátjárót is átépítették, és
látványos eleme volt a beruházásnak az Ikva-patakon átívelő
acélhíd megújítása.
A kastély állomás mögötti
skanzen területén pedig játszótér, fitneszpark és tanösvény készült.

Vágányzár Sopron és Csorna között
A kórház Várisi úti telephelyén a Hand-in-Scan készülékkel bárki
megnézhette, milyen alaposan fertőtlenített kezet FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS

Pályakarbantartási munkálatok miatt május 19-ig bizonyos vonatok módosított menetrend szerint közlekednek majd a Sopron–Győr vasútvonalon, Sopron és Csorna
állomások között pedig vonatpótló autóbuszok szállítják az utasokat. További változás, hogy május 13-tól május 26-ig va-

lamennyi Budapest–Sopron között közlekedő InterCity vonat Budapest–Keleti
pályaudvar helyett Budapest–Déli pályaudvarra érkezik meg, illetve onnan indul.
Részletes tájékoztatás a személypénztárakban, valamint a www.mavcsoport.hu és a
www.gysev.hu oldalakon érhető el.
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A rendezvény a madarak és fák napja előtt tiszteleg

EZ LESZ…

Gyalogtúra Fraknóra

Kiállítás és kulturális bemutató
Május 8., szerda 8 óra, GYIK Rendezvényház
A Soproni Kozmutza Flóra EGYMI tanulóinak tárlata

Egy papgyilkosság perei
Május 8. 18 óra, pedagógusok művelődési háza
Dr. Soós István előadása Brenner János vértanúságáról

45 nap Indiában
Május 9., csütörtök 18 óra, Soproni TIT
Dr. Gubánné Pintér Annamária és Istenes Győző
élménybeszámolója, vetített képes előadása

Honfoglalók műveltsége
Május 9. 18 óra, pedagógusok művelődési háza
Beszélgetés az újonnan megjelent kötet kapcsán

Anyajegy
Május 9. 18 óra, Liszt-központ
A Vaskakas Bábszínház előadása felnőtteknek

Sibylla tükre
Május 10., péntek 18 óra, Cédrus KönyvrakTÉR
Farkas Julianna Sibylla tükre című regényének bemutatója, a szerzővel Szabó Miklós, a Széchenyi-gimnázium
volt igazgatója beszélget

Food Truck Show
Május 10–12., Erzsébet kert

Fraknói gyalogtúra

FOTÓ: SOPRONI TÉMA-ARCHÍVUM

Május 11., szombat 05.30, Perkovátz Ház
KÖVES ANDREA

Tizenöt esztendeje több száz soproni kerekedik fel, hogy a fraknói
vár fölött magasodó Szent Rozáliának szentelt kápolnát útba ejtve
több mint húsz kilométert túrázzon.
A Perkovátz-Ház Baráti Kör
által életre hívott esemény
idén május 11-én, szombaton
várja a természetkedvelőket. A
túra három időpontban indul,
így a hosszabb távot megtevőket vonat viszi Savanyúkútig.
A következő csapatot kicsit
később autóbuszok szállítják
Fraknóig, a harmadik csoportot pedig a Rozália-kápolnáig.
Itt egy rövid, bensőséges ökumenikus szertartás következik,
amely után közösen vágnak

neki az útnak – végig Sopron
történelmi birtokhatárkövei
mentén – Szikrán, Asztalfőn,
Ilona-aknán keresztül Brennbergbányára, ahol a szokásoknak megfelelően vörösboros
szürkemarhagulyás várja őket.
– A túrát családi gyökereim
miatt hívtam életre 2004-ben,
a határok szabaddá válása után
– idézte fel Perkovátz Tamás.
– Édesapám bencés diák volt, és
mindig mesélte nekem, hogy a
madarak és fák napján egykor

nagyokat kirándultak. Mindezt
annak idején Klebersberg Kunó
egykori közoktatásügyi miniszter szorgalmazta. Édesapámék
akkoriban a Szent György utcából indultak, az egykori bencés
gimnázium épületétől Récényig
gyalogoltak. Ott megvendégelték őket, majd délután hazasétáltak. Ezzel párhuzamosan a
nagymamám mesélt mindig a
Szent Rozália-kápolnáról, amelyet még annak idején a Sopronban 1681-ben nádorrá választott
Esterházy Pál emeltetett a ragályos betegségek ellen óvó védőszent előtti tisztelgésként. Szent
Rozália a szőlőbetegségektől is
oltalmazott. Nagymamámék
egykoron Sopronból indultak, hogy Asztalfőn keresztül
megközelítsék a Rozália-kápolnát, ott imádkoztak, majd

leereszkedtek a savanyúkúti állomásra, és vasúttal jöttek haza.
Ezek a történetek inspirálták Perkovátz Tamást, amikor
2004-ben útnak indította az
első fraknói túrát. A főszervező
szerint fontos, hogy Sopronra
mind a mai napig az egykori
Sopron vármegye részeként is
tekintsünk, hiszen itt egy ezer
esztendőn átívelő összetartozásról van szó. A túra felelevenítésének legfőbb indítéka éppen ez a gondolat: a szétszakított szülőföldön élők ismerjék
meg a közös gyökereket, az ös�szetartozó földrajzi és kulturális értékeket, és együtt tegyék
meg a távot. A kirándulás tempója kényelmes, hiszen nem a
teljesítményről szól, hanem a
természet szeretetéről, a kellemes beszélgetésekről.

Garantált programok
Erdei kirándulás:
Május 11. 10 óra, Hotel Lövér buszmegálló
Tematikus séta: A soproni fenyves erdő aljában
Május 11. 16 óra, Vasalóház
Belvárosi séta:
Május 12. 10.30, Tourinform-iroda

Népzenétől az Alterig
Május 11. 18 óra, Erdészeti Múzeum
Figurás Banda, Csoltói Geri the Looper, Tóth Samu, Zenés Slam, 4Bards

2nd Búgócsiga Rockabilly Rumble
Május 11. 19 óra, Búgócsiga Akusztik Garden

SF Projekt
Május 11. 21 óra, Hangár Music Garden
TKYD, Siska Finuccsi, MIKEE MYKANIC, Dj Arre

Evangélikus gyülekezeti nap
Május 12., vasárnap 9 óra, Evangélikus Gyülekezeti Ház

Miaú
Május 12. 9.30, 11 óra, 16 óra, Liszt-központ
Pöttömszínházi előadás 0-tól 4 éves korig

Missziós kereszt

Gyülekezeti nap

Május 10–12-ig Sopronban, a Szent Imre Plébánián fogadják a 2020-as budapesti Nemzetközi Eucharisztikus
Kongresszus szimbólumát, a missziós keresztet. A tölgyfa kereszt 2007-ben készült, 3,2 méter magas, bronzborításokkal díszített egyedi ötvösmunka. Középpontjában ezüsttokban a Szent Kereszt-ereklye van elhelyezve.
A soproni ünnepségsorozat fő eseménye május 11-én 18
órakor az a szentmise lesz, amelyet dr. Veres András megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia
elnöke mutat be a város papságával. Ezen a szentmisén
hirdetik ki a Szent Imre Plébánia rajzpályázatának eredményét is. A részletes programokról a www.szentimre.
sopron.hu weboldalon lehet tájékozódni.

A Soproni Evangélikus Egyházközség evangélikus gyülekezeti napot tart május 12-én, vasárnap 9–14 óra között a Színház utcai gyülekezeti házban. 9 órakor szabadtéri, kétnyelvű istentisztelettel kezdődik a program,
ezt követően Raffai Balázs líceumi tanár tart Biblia előadást. A gyerekek elkészíthetik Noé bárkáját, de lesz papírmerítés és bábelőadás is. A felnőttek meghallgathatnak például pszichológiai előadást a gyereknevelésről,
valamint beszélgethetnek a Bibliáról.
A nap során bemutatkoznak a gyülekezet különböző csoportjai, látogatható lesz az Evangélikus Múzeum, valamint az evangélikus emlékek nyomában belvárosi séta
is indul dr. Krisch András gyűjteményvezetővel.

Közösségek hete 2019
Május 12. 10 óra, Liszt-központ
A közösségek összetartó ereje – műhelyfoglalkozás
gyerekeknek

Orgonavirágzás 2019
Május 12. 19 óra, domonkos templom
J. Alain, Antalffy-Zsiross D., M. Dupré, L. Vierne művei,
Kuzsner Péter – orgona

Liszt Ferenc Hangversenybérlet
Május 13., hétfő 19 óra
Műsoron: Goldmark & Dvořák, a Győri Filharmonikus
Zenekar Kamarazenekara

Világegyetem a világirodalomban
Május 14., kedd 17 óra, Soproni TIT
Előadó: Bán András csillagász

Koncz Zsuzsa-koncert
Május 14. 19 óra, Liszt-központ

SZOBROK, MŰEMLÉKEK, KÖZÉPÜLETEK

Brennbergbányai általános iskola
Hosszú ideig nem volt iskolája a bányásztelepülésnek, több
generáció élte le az életét így. Ekkor Ágfalvára jártak a gyerekek iskolába, és a fejenként járó 30 krajcár tandíjat is a
szomszédos község iskolájának fizette a bánya. 1860-ban
kezdték építeni a település ma Régi iskola sornak nevezett
részét, ahol 1864-ben felépült Brennbergbánya első két tantermes iskolája. A Brennbergi Bányatelepi Népiskola nevű
oktatási intézmény a helybéliek számára, beleértve a tanszereket is, teljesen ingyenes volt, a népiskolai tanító fizetését pedig az úgynevezett bányatársláda fizette. A lakosság
összetétele miatt az oktatás nyelve cseh és német volt, majd
1882-től heti két órában már magyart is tanítottak. Vajk Artúr bányaigazgató érdeme, hogy 1925-ben elkezdték építeni a nyolc tantermes iskolát, a Grundschulét, melyben 1927ben kezdődött meg az oktatás. 1935-ben az iskolában 330
gyerek tanult, de emellett külön iskolájuk volt az Ilona aknai (Helenenschacht) gyerekeknek. 1938-ban vezették be

a brennbergi iskolában a nyolc év tankötelezettséget. Az
iskolában 2011-ben szűnt meg az oktatás, jelenleg egy részében körzeti orvosi rendelő működik, illetve a FORENO
Foglalkoztatási és Rehabilitációs Nonprofit Kft.-nek ez az
egyik telephelye. FOTÓ ÉS SZÖVEG: PLUZSIK TAMÁS

Dr. Lenkei Gábor: A teljes
egészséghez vezető út
Május 15., szerda 18 óra, GYIK Rendezvényház

Schmídt Róbert életmű-kiállítása
Megtekinthető május 8-ig, Ligneum látogatóközpont

Griechisch Tamás: Már elmúlt
A fotókiállítás megtekinthető: május 10-ig, hétfő–
csütörtök 15–18 óra, Torony Galéria

Színvarázs
Wéberné Nagykutasi Erzsébet kiállítása
Megtekinthető május 10-ig, Várkerület Galéria

Régi soproni utcák, régi soproni
mesterek
Megtekinthető május 24-ig a bánfalvi fiókkönyvtárban

MÉDIAPARTNEREINK:

Rádió 1 Sopron • Sopron TV • sopronmedia.hu

2019. május 8.

Városi hírek
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Soltész Miklós: a magyarok többsége ellenzi a bevándorlást

Európa jövője a tét
MUNKATÁRSUNKTÓL

– Gyermekeink, unokáink életét nagymértékben befolyásolja
a május 26-i európai
parlamenti választás
kimenetele – mondta
a Soproni Témának
adott interjúban Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi
és nemzetiségi kapcsolatokért felelős
államtitkára.
– Amikor az Európai Unióról
van szó, akkor a legtöbb ember
egy távoli, számára megfoghatatlan dologra gondol. Miért fontos mégis, hogy minél
többen elmenjenek voksolni
május 26-án?
– Nagyon lényeges hangsúlyozni, hogy ezzel a szavazással
tudjuk befolyásolni a sorsunkat.
Eldönthetjük, hogy a bevándorlásellenes vagy a bevándorlást támogató erők vezessék a következő években a kontinenst. Egyértelmű, hogy Magyarországon az
emberek döntő többsége ellenzi
a bevándorlást – politikai párt
állástól függetlenül –, ennek az
álláspontunknak tudunk most
hangot adni. Sorsdöntő ez a választás, mert jól láthatóak azok a
folyamatok, amelyek leginkább
az illegális migrációval és annak
súlyos következményeivel (a terrorizmussal, a keresztény értékek visszaszorításával) hozhatóak összefüggésbe. Aki odafigyel
ezekre a tendenciákra, az tudja,
hogy most nemcsak a saját életünkről döntünk, hanem gyermekeink, unokáink jövőjét is
nagymértékben meghatározzuk.

Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért
felelős államtitkára FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS
– Mit gondol, egy ilyen kis
ország polgárai befolyásolhatják Európa jövőjét?
– Valóban azt próbálják sugallni a bevándorláspárti erők,
hogy nem tudjuk befolyásolni a
sorsunkat, de ez nem igaz! Sőt,
pont az ellenkezőjéről van szó!
Gondoljunk csak arra, hogy amikor 2015-ben felállítottuk a kerítést, akkor rengeteg támadás
érte emiatt az országot. Mi azt
mondtuk, hogy megállítjuk az
illegális migrációt, köszönjük,
ebből nem kérünk. Ehhez képest nagyot fordult az európai

közhangulat, az embereknek
egy nagyon nagy része elutasítja
most már Nyugat-Európában is
a népességnek az ilyen formájú
cseréjét és az abból fakadó soksok nehézséget.
– Ha már a kerítésnél tartunk: négy éve már, hogy Magyarország védi a határait, ehhez azóta sem kapunk anyagi
támogatást?
– Egyik oldalról természetes
az, hogy a schengeni határokat
védeni kell, ez a feladatunk nekünk is. Ugyanakkor az felháborító, hogy mindezt saját erőből

oldja meg az ország, miközben
olyan álcivil szervezeteket támogat az unió, amelyek az illegális bevándorlást szervezik.
És ugyan önök most itt a nyugati határszélen nem sokat érzékelnek ebből a problémából,
de amikor 2015-ben rövid idő
alatt átvonult több mint 400
ezer ember az országon, akkor
az bizony ezt a térséget, ezt a
megyét is érintette. Befolyásolta a kis falvak, városok, az itt
élő emberek életét. Nem szeretnénk, ha ez megismétlődne, ez
ellen küzdünk a jövőben is.

LAKOSSÁGI FÓRUM Soltész Miklós múlt héten Lövőn tartott lakossági fórumot, ahol fontos
téma volt a nemzeti kultúránk, a keresztény hit megőrzése, a magyar családok erősítése. A
rendezvényen Barcza Attila, Sopron és térsége országgyűlési képviselője arról beszélt, hogy
meg kell őriznünk hazánkat annak az erős Magyarországnak, amire méltán lehetünk büszkék.

Városi majális

Idén is sok érdeklődőt vonzott a
városi majális az
Anger-réten. A
látogatókat színpadi programok
és vidámpark
várta egész nap.
Délelőtt Sopron
Város Fúvószenekara adott szabadtéri koncertet, majd Bartha
Tóni Bábszínháza
szórakoztatta a
kicsiket. Fellépett még a Drazsé
zenekar, a Jazz
Dance Academy,
az Attraktív Tánc
stúdió és a Dirty
Dance Sopron,
az esti sztárvendég pedig Soltész
Rezső volt
FOTÓ: NÉMETH PÉTER

Hétköznapi hősöket keresünk!
Szerkesztőségünk fennállása óta elkötelezett a soproni emberek bemutatása mellett. Ezt a vállalásunkat a jövőben is
tartjuk, sőt szélesíteni kívánjuk újabb és újabb olvasóink
megismertetésével. Ezért olyan embereket keresünk, akik
szűkebb–tágabb környezetükben valamiért kiérdemelték
a körülöttük élő emberek szeretetét, tiszteletét. Lehet ő
egy nagymama, másokon segítő ezermester vagy segítő

tanácsadó, egy közösség szervezője vagy aktív tagja. Szóval bárki, akire felnéznek olvasóink! Ha ismernek ilyen embert a környezetükben, írják meg nekünk, hogy ki ő, hogy
érhetjük el, és hogy miért olvasnának róla örömmel a Soproni Témában!
Leveleiket a szerkesztoseg@sopronitema.hu e-mailcímre várjuk!

Nehéz döntés
Horváth Ferenc jegyzete
Újabb – legalábbis számomra –
megdöbbentő írások jelennek meg
mostanában a műanyag kontra vászontáskák vitájáról. Eddig abban a hitben éltem, éltünk, hogy a
nejlonszatyrok (és más műanyagból készült tárgyak, például szívószálak, tányérok, poharak, és
még sorolhatnám) mindennél jobban szennyezik
a környezetet, halálra ítélik a tengerek élővilágát.
Éppen ezért sokan – hivatásos és önkéntes környezetvédők, tudósok – sürgős és drasztikus intézkedéseket követelnek
visszaszorításuk ér„A jelek szerint tehát
dekében. Kimutatták,
leáldozik a nagy ívű
pályát befutott nejlon- a tengeri hulladék 85
százalékát világszerszatyrok tündöklése,
te műanyagok teszik
s helyüket átveszik a
ki, zömük az egyszer
környezetbarát termé- használatos kategórikek, például a vászon- ába tartozik.
táskák. Ha átveszik…”
Az unió már lépett is,
és várhatóan 2021-től
számos egyszer használatos műanyag terméket tiltanak be, a fülpiszkálótól a léggömbök pálcikájáig, és további lépéseket is terveznek, időt hagyva a
gyártóknak, forgalmazóknak. A jelek szerint tehát
leáldozik a nagy ívű pályát befutott nejlonszatyrok
tündöklése, s helyüket átveszik a környezetbarát
termékek, például a vászontáskák. Ha átveszik…
Ugyanis tudósok megvizsgálták, hogy milyen ökológiai lábnyomot eredményez a különböző táskák
előállítása, s kiderült, a vászontáskák előállítása kevésbé környezetbarát, mint a műanyag szatyroké,
mert a gyakran pamut alapanyagú táskák előállításához sokkal több vízre és energiára van szükség.
Hogy érthetőbb legyen, egy vászontáska előállítása 271,5 kilogramm szén-dioxid kibocsátásával jár,
ezzel szemben egy polietilén szatyoré csak 1,5 kilogramm – állítják a szakemberek.
Az viszont nem kétséges: ha a lebomlás hosszát
vizsgálják, a műanyag a legrosszabb hulladék. Most
aztán főhet a környezettudatos háziasszonyok feje
(ugyanis még mindig ők intézik a bevásárlások többségét) … Mit vegyenek? Nejlonszatyrot vagy vászonból készültet? A legjobb megoldás persze az lenne, ha egyikre sem költenének, de hát ne legyenek
illúzióink. Valamiben csak haza kell vinni a zöldséget és a gyümölcsöt, a kenyeret meg a sót. Akkor
mit tehetünk, hogy óvjuk környezetünket? Addig is,
míg a tudósok megtalálják az ideális megoldást, a
lehető legkevesebbszer, vagy ha tehetjük, egyáltalán ne vásároljunk nejlonszatyrot, de még vászonból készültet sem.
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Pártfogó felügyelet  .   .   .   . 508-126, 508-395, 508-392
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Víz szolgáltató  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  519-100
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Mobil alkalmazás készül a vérszívók feltérképezésére

Támadnak a kullancsok
KÖVES ANDREA

› MEGKÉRDEZTÜK A SOPRONIAKAT
Hogyan védekezik
a kullancs ellen?
BÖRÖCZK TAMÁS:
A lányomat évekkel ezelőtt gombázás közben
megcsípte egy Lyme-kórral fertőzött kullancs, ez ellen pedig nincs védőoltás.
Szerencsére időben észrevettük a tüneteket, így hála
a szakszerű orvosi kezelésnek, meggyógyult.

A Sopron környéki
erdők kullancs szempontjából az erősen fertőzött területek közé tartoznak,
így környékünkön
is hiánypótló lesz
az a mobil applikáció, amelyet a Magyar
Kullancsszövetség készít.
– Magyarországon 42 kullancsfaj honos, ráadásul az elmúlt 25
évben a fajok szétszóródtak az
országban – mondta dr. Kapiller Zoltán István, a Magyar Kullancsszövetség elnöke. – Mindenhol találkozhatunk velük,
erdőn-mezőn, városokban, parkokban is. A 42 fajból egy tucatnyi támad a kutyákra, macskákra és az emberre. Rejtett életmódjuk miatt lehetetlen őket
teljesen kiirtani, legfeljebb gyéríteni tudjuk.
A fejlesztés alatt álló applikáció ezekben a kérdésekben
is segítséget nyújt majd. Ennek
keretén belül hazánk turistaközpontjainak kullancsfaunáját
mérik fel. Az alkalmazás abban
is támpontot nyújt majd, hogy
milyen kullancsprevenciós eszközöket érdemes beszerezni egy
erdei kirándulás előtt. Ezek között szerepel a riasztó spray, a
kullancseltávolító kanál és a
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FÁBIÁNKOVICS ANNA:
Sopron kertvárosias részén,
az erdőhöz közel lakunk, így
a gyermekeinket beoltattuk
a kullancs terjesztette agyhártyagyulladás ellen. Idén
eddig még nem találkoztunk a kertben a vérszívóval.

A kullanccsal mindenhol, erdőn-mezőn, városokban, parkokban is
találkozhatunk FOTÓ: ILLUSZTRÁCIÓ
kullancsteszt. A szakember rámutat arra, hogy a kullancsfertőzések egyik leggyakoribb
kiváltó oka a szakszerűtlen eltávolítás. Ezért is fontos a szerepe a kullancseltávolító kanálnak,
melynek a használata egyszerű.
Dr. Kapiller Zoltán István mindenkit óv attól, hogy otthoni
csipeszekkel vagy zsírba fojtással próbálkozzon kullancseltávolításnál. Érdemes az eltávolított állatot kis üvegben eltenni a hűtőbe, majd beszerezni
egy kullancstesztet, amivel pár
perc alatt meg tudjuk állapítani,

fertőzött volt-e Lyme-kórral a
vérszívó. Ha igen, azonnal forduljunk orvoshoz.
A védekezés legbiztosabb
módja, ha zárt ruházatot viselünk. Az erdei kirándulás, parki
piknikezés közben ajánlott magunkat 1–1,5 óránként átvizsgálni, hazaérve pedig tartsunk magunkon újabb kullancsvizitet. A
szakember a strandszezonban
az intim testrészek ellenőrzésére külön felhívja a figyelmet.
A közeljövőben elkészülő mobil applikáció mindezeket az
ismereteket rendszerezi, sőt

azt is bemutatja majd, hogy
milyen betegségeket terjeszt
a kullancs. A leggyakoribb a
Lyme-kór, közel háromszáz
más betegséghez hasonló tünetet produkál, és akár évtizedekig is lappanghat, így a pontos betegszámot a kullancsszövetség is csak becsülni tudja.
Szerintük évente 50–100 ezer
friss Lyme-kóros beteg lehet
hazánkban. Mivel a kór ellen
nem szerez a megcsípett áldozat immunitást, ezért akár egy
évben kétszer is újrafertőződhet a kullancs csípte kiránduló.

TÓTH MÓNIKA:
Sokat sétálok, kirándulok a
soproni erdőben. Eddig szerencsére még nem csípett
meg egyetlen kullancs sem.
Adott esetben érdemes lehet különböző riasztóeszközöket használni.
KŐHALMY TAMÁS:
Mindig zárt öltözetben járom az erdőt, így nehezebben fér a bőrfelülethez a rovar. A velünk lévő állatokra,
kutyákra, macskákra is oda
kell figyelni és rendszeresen átnézni őket, és kiszedni belőlük a kullancsot.

Védett növények a Soproni-hegységben
A Soproni-hegység változatos élőhelyei miatt a növényvilága is hasonlóan színes képet mutat. – A bükkösök,
gyertyános-tölgyesek, száraz lomb
erdők, fenyvesállományok, hegylábi
rétek, patak menti égerligetek számos értékes, védett és fokozottan
védett növényfajnak adnak otthont
– mondta el lapunknak Barna Csilla botanikus. – Az erdei fajok közül
a leggyakrabban szem elé kerülő növény az erdei ciklámen, ami a Soproni-hegység egyik szimbólumának is
nevezhető. Üde gyertyános-tölgyesekben, bükkösökben, ritkábban a
helyükre telepített fenyvesekben él.
Szépsége miatt az állományait sokáig a rendszeres gyűjtés veszélyeztette, a növény faji megmentésére hazánkban először Degen Árpád flóra-

kutató tett javaslatot 1909-ben, de
védelmet csak 1982-ben kapott. A faj
természetvédelmi értéke tízezer forint. A ciklámen mellett kiemelhető
a nagy völgycsillag, valamint a keskenylevelű tüdőfű. A hegylábi rétek

jellemző védett növényfajai a szibériai nőszirom, a foltos ujjaskosbor,
lápi nyúlfarkfű, a fehérmájvirág. A hegyi réteken inkább az agárkosborral
vagy az erdei ujjaskosborral találkozhatunk. A patak menti élőhelyek vé-

Az erdei ciklámen a Soproni-hegység egyik szimbóluma
FOTÓ: BARNA CSILLA

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata

LICITTÁRGYALÁST HIRDET
a tulajdonában álló

Sopron, Várkerület 94. sz. alatti
ingatlan 116/326 tulajdoni hányadának
értékesítésére
Helyrajzi száma: 91/1/A/5
Alapterülete: 37 m2 (1/1 tulajdoni hányad)
Rendeltetése: tetőtér
Induló ár: 547.000 Ft (áfamentes értékesítés)
A licittárgyalás időpontja: 2019. május 22-én 9.00
A helyszínen megtekinthető: 2019. május 15-én 10.00
A licittárgyalás helye: Polgármesteri Hivatal,
Városgazdálkodási Osztály, Sopron, Fő tér 1., II. em.
A részvétel feltételeiről és az ingatlanról szóló tájékoztató, illetve további
információ a Polgármesteri Hivatal Városgazdálkodási Osztályán
A részletes licitkiírások a www.sopron.hu/önkormányzat/pályázatok
menüpont alatt olvashatóak.

Huszonöt éves
a nemzeti park

dett növényfajai közül meg kell említeni a ritka struccpáfrányt (eszmei
értéke 50 ezer forint), amely nevét a
strucctollra emlékeztető spórás be
göngyölt leveleiről kapta.
A szakember így folytatta: a Soproni-hegységben él az országban ritkaságnak számító havasi palástfű és a
Hidegvíz-völgyben fellelhető, de egyre ritkuló alpin-kárpáti elterjedésű faj,
az enyves aszat.
A hegységen fontos szerepet töltenek be a szelídgesztenyések, amikről már a XVI. században is említést
tettek korabeli írások. Mára azonban
egyes gombakártevők fellépése miatt
a szelídgesztenye-ültetvények nagy
része megbetegedett, kipusztult, sok
helyütt már csak a ligetes állományaival találkozhatunk.
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ZÖLD HÍREK

Szemétgyűjtés
Több mint 12 ezren közel
1000 tonna út menti illegális hulladékot gyűjtöttek össze a Magyar Közút
Nonprofit Zrt. „Jobb, ha
el se dobod!” című szemétgyűjtési akciója keretében. A társaság bízik benne, hogy az akcióval már rövid távon
is sikerül szemléletváltást elérni. Erre szükség
is van, ugyanis a társaság évente átlagosan
egy kisebb megyeszékhely éves kommunális
hulladékának megfelelő mennyiségű, mintegy
12500 tonna hulladékot
gyűjt össze az országos
közutak mellől.

1994-ben kezdte meg működését a
közös magyar–osztrák Fertő–Hanság és Neusiedler See-Seewinkel
Nemzeti Park. Ezt ünnepelték meg
múlt csütörtökön a régi és jelenlegi vezetők jelenlétében a fertőújlaki Csapody István Természetiskolában. Az eseményen részt vett
dr. Fodor Tamás, Sopron polgármestere, valamint Barcza Attila, Sopron
és térsége országgyűlési képviselője
is. A nemzeti park területe hazánkban közel 24 000, míg Ausztriában
további 10 500 hektár. Nagy István
agrárminiszter hangsúlyozta, hogy
a két nemzeti parkban a szakemberek közösen dolgoznak azon, hogy
a Fertő és a Hanság vidékének biológiai sokfélesége gyarapodjon,
segítsék a helyben élők boldogulását és bejárhatóvá, megtekinthetővé
tegyék a látogatók számára a parkok területét. FOTÓ: FHNP
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Várják a műveket
2019 advent második vasárnapján ismét kézbe vehetik az
olvasók a Soproni Füzeteket,
amely a városunkban élő helyi alkotók és a városhoz
kötődő művészek
írásainak, illetve a
képző- és fotóművészeti alkotásainak ad
publicitást.
A szerkesztőség
továbbra is arra
törekszik, hogy a
Soproni Füzetek
2019 még plasztikusabb kordokumentuma lehessen Sopron művészeti életének, szeretnék továbbvinni
Sarkady Sándor és Bősze Balázs szellemi örökségét. Ehhez

›

Kultúra, művészetek

www.sopronitema.hu

kérik minden alkotó segítségét:
küldjék el verseiket, novelláikat,
tanulmányaikat, könyvismertetéseiket, köszöntőiket és tárlatmegnyitóikat, képző-,
illetve fotóművészeti alkotásaikról
készült reprodukcióikat! A szerkesztőség e-mail címe:
sopronifuzetek@
gmail.com.
A kéziratok, valamint a képző- és
a szerkesztett fotóművészeti illusztrációk beküldésének határideje folyamatos, de az anyagokat legkésőbb
október 30-ig kell eljuttatni a
szerkesztőséghez.

RÖVIDEN

Legjobb animációs film
A soproni Richly Zsolt filmrendező alkotása, a Luther/ Isten tenyerén? című film kapta a legjobb animációs filmnek
járó díjat. Az 5. Magyar Filmhétre az alkotók a 2018-ban
Magyarországon moziforgalmazásba került, televízióban
sugárzott, illetve a legfontosabb nemzetközi filmfesztiválokon szerepelt filmalkotásokat nevezhették. Ez a hazai mozgóképipar legfontosabb rendezvénye.

Ady-est a Várkerület Galériában
Ady Endre a Várkerület Galériában címmel rendez irodalmi estet a Soproni Irodalmi Társaság. A program május 10-én, pénteken 17 órakor kezdődik a Várkerület Galériában (Várkerület 19.). Bevezetőt mond dr. Hegyi Ferenc, az irodalmi társaság elnöke, közreműködik Ulrich
Judit, a Civitas Pinceszínház társulatának tagja, valamint
T. Horváth József előadóművész.

Festményritkaságokat őriznek a magántulajdonosok

Mesélnek az utcák
P. HORVÁTH
LÁSZLÓ

Régi soproni utcák
– régi
soproni mesterek
címmel nyílt kiállítás
a bánfalvi fiókkönyvtárban. A tárlaton hét
alkotó művein keresztül elevenedik meg a
soproniság, az elmúlt
majdnem száz év
hangulata.
Szabó Attila a könyvtári munkája mellett az elmúlt években
azon dolgozott, illetve dolgozik
jelenleg is, hogy mind szélesebb
körben mutassa be az egykori
soproni képzőművészek alkotásait. Ebbe a törekvésébe jól
illik a bánfalvi fiókkönyvtárban Régi soproni utcák – régi
soproni mesterek tematika
alapján összeállított kiállítása.
A tárlaton ifj. Storno Ferenc,
Perényi Kálmán, Mihalovits
János, Kasichnitz József, Mende
Gusztáv, Mühl Aladár, Gáspárdy
Sándor alkotásai közül tizenötöt
mutatnak be. A „legidősebb” mű
1923-ban készült.

Válogatás a korabeli
soproni sajtóból
1994
Különleges
tájfutóverseny
Nem mindennapi, különlegesnek is mondható versenyen
vettek részt a SMAFC tájfutói
Thüringiában. A Jéna körzetében megrendezett esemény
24 óráig tartott a hatfős csapatok részére. Horváth Pál,
Dénes Zoltán, Mesics Péter,
Vajda Kolos, Skerlecz Imola és
Skerlecz Noémi alkotta gárdának minél több váltást kellett
végrehajtania az ebből az alkalomból kitűzött 40 pálya közül.
Az egy főre jutó táv 40 kilométer körül volt, amit a hegyes,
erdős terepen kellett teljesíteniük. A 13 országból érkezett 85
csapat közül végül 36 váltással
a negyedik helyet szerezték meg
a soproniak. Érdekessége volt a
versenynek, hogy a soproniak
előtt csak magyar csapatok foglalták el a dobogós helyezéseket, így teljes magyar sikerrel
végződött a 24 órás tájfutó verseny. (Soproni Hírlap)

1969
Megkezdődött az
írásbeli érettségi
A középiskolások nappali tagozatán hétfőn reggel országszerte megkezdődött az írásbeli
érettségi. Az első dolgozatot
magyar nyelv- és irodalomból készítették el a maturáló

diákok. A jelöltek ezúttal is
két tétel közül választhattak.
A gimnáziumokban magyarból a tételek a következők voltak: 1./ „Ó, költő, tisztán élj te
most, mint a széljárta havasok
lakó…” – költői sorsok a 20. században, 2./ „Csönd van, mintha
nem is rezzennénk, s rohanunk
a forradalomba” – A 20. század első két évtizedének irodalmi–politikai harca a változásért, 1918–1919. Az írásbeli
alól mentesek azok a diákok,
akiknek az adott érettségi vizsgatárgyból a második, harmadik és negyedik osztályban a
tanév végén jeles osztályzatuk
volt. (Kisalföld)

1919
Nélkülözhető
evőeszközök
beszolgáltatása
Felszólítom mindazokat, akik
ilyen tárgyú felhívásomra a
mú lt hetek folyamán bejelentették fölösleges edény- és
evőeszközkészletüket, hogy
azokat folyó hó 13-án, kedden
délelőtt 8 és 12 óra között hivatalos helységembe (Törvényház,
földszint) beszállítsák és az ott
jelenlévő árbizottságtól megállapított ellenérték fejében
beszolgáltassák. A vételár a
népjóléti biztosság utalványaival fog kifizettetni, melyeket
a Forgalmi Bank mindenkinek
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köteles beváltani. Fischl népjóléti biztos s.k. (Soproni Vörös
Újság)

Haller Berta ideiglenesen szabadlábon
Néhány héttel ezelőtt a soproni
forradalmi törvényszék súlyos
büntetést mért Haller Bertára,
aki a lakásán járt lakásbiztosokat becsmérelte és becsmérlő
szavakat mondott a mai rendről, az ország mai vezetőségéről.
Haller Berta gyűlölködő viselkedésével, éles kiszólásaival a forradalmi törvényszék tárgyalásán jelen lévő proletárhatóság felháborodását a végsőkig
provokálta. Ideges viselkedése
feltűnt a törvényszék elnökének, orvos szakértőt hallgatott
ki Haller Bertára vonatkozólag, aki erősen idegesnek mondotta a vádlottat, aki azonban
tiltakozott az idegbaj megállapítása ellen. A forradalom becsmérlése miatt a törvényszék öt
évi fegyházra ítélte. A proletariátus azonban nem bosszúálló,
lelkiismerete nem engedi, hogy
egy beteg, még hogyha a proletariátus ellen is vétett, börtönben sínylődjön. Kellner Sándor
elvtárs elrendelte, hogy Haller
Bertát ideiglenesen szabadlábra helyezzék és szigorú felügyelet alatt a lakásán ápolják.
(Soproni Vörös Újság)
Összeállította: Pluzsik Tamás

A Régi soproni utcák – régi soproni mesterek című tárlat megnyitójára megtelt
a bánfalvi fiókkönyvtár FOTÓ: NÉMETH PÉTER
– Az országos hírnevet is
szerzett művészek alkotásai
hűen adják vissza a polgári lét
hangulatát, a kiállított művek
által a látogató közelebb kerülhet a „soproniság” fogalmának
megértéséhez, megérzéséhez –
mondta lapunknak Szabó Attila, a kiállítás rendezője. – A
tárlat másik célja az volt, hogy
bemutassuk: az elmúlt egy évszázadban milyen volt a város,
az utcák látképe, miként is éltek
a helyiek. A legtehetségesebb

festőművészek keze nyomán
pontos képet kaphatunk az
egyes alkotási technikákról is.
A kiállított festmények között
van akvarell, pasztell, illetve
olaj, valamint grafika is.
Szabó Attila kiemelte: Sopronban páratlan kincsek találhatók meg az egyes lakásokban, a szobák falain. A mostani
kiállítás alkotásait is magántulajdonosok ajánlották fel. –
Számukra is büszkeség, hogy
a családtagok, barátok mellett

a nagyközönségnek is bemutathatják, milyen alkotásokat
őriznek. Ezek így, a tárlaton közkinccsé válhatnak – tette hozzá.
– A mostani tárlat május 24-ig
látogatható, de már most újabb
terveim vannak. Idén százharminc éve született Ágoston
Ernő. Az országos rangú festő–grafikus tanítványai adták
a képzőművészet sok jeles alkotóját – köztük Kutas Lászlót,
Sulyok Gabriellát, Hertay Máriát, Gyulai Líviuszt, Giczy Jánost.

Regény az áldozatokról
P. HORVÁTH LÁSZLÓ

A családi dokumentumokat, képeslapokat, fényképeket és
saját levéltári kutatásait felhasználva ír
könyvet Vörös Ákos
az 1919-es terror soproni áldozatairól.
– Idén lesz száz éve, hogy 1919.
július 4-én a Szent Mihály-temetőben kivégezték Szántó
Róbertet, a nagymamám édestestvérét. Az évforduló kapcsán

úgy éreztem, össze kell rendeznem az emlékeket és ezeket bemutatni az utókor számára is – mondta Vörös Ákos.
– A főszereplő Szántó Róbert
lesz. Az ő életén keresztül szeretnék emléket állítani a terror
soproni áldozatainak is, köztük
Fennesz Rezsőnek, illetve Szemelliker Antalnak. Az írás megkezdése előtt rendszereztem a
családi archívumot, valamint
levéltári kutatásokat is végeztem. A tervek szerint több fotót,
feljegyzést, valamint képeslapot is bemutatunk majd a várhatóan szeptemberben megjelenő könyvben.

Vörös Ákos és édesanyja, Vörös Istvánné Szántó
Róbert sírjánál FOTÓ: SOPRONI TÉMA-ARCHÍVUM

Az egyik fejezetben arról lehet olvasni, hogy 1919-ben számos poncichter és polgár a Széchenyi téren tüntetett a borra
kivetendő magas adók ellen. Ezt
megtudva a Rákóczi utca felől
fegyveresek rontottak rájuk, és
négy gazdapolgárt agyonvertek. Egy másik részben Muhr
Ottmár – Szántó Róbert példaképe –, a limanovai hős alakja elevenedik meg. Az 1919-es
év krónikájához tartozik az is,
hogy ebben az évben kezdte
meg működését Sopronban
a Selmecbányáról átköltözött
akadémia, így erről is szó lesz
majd a könyvben.
A vörösterror Sopron környékén is követelt áldozatokat.
Sopronkövesden Szamuely Tibor személyes utasítása nyomán végezték ki Schmidt Mátyás vasutast és fiát. Az ő bűnük
az volt, hogy nem jelentették: a
településen felszedték a síneket.
A helyiek ugyanis így akarták
megakadályozni falujuk kirablását. Vörös Ákos megemlékezik
még a Sopronnyéken (Necken
markt) született Wohlmuth Ferenc császári plébánosról. Őt
azért akasztották fel, mert félreértésből néhány fiatal a kommunizmus elleni szervezkedéssel vádolta meg.

Anyajegy – nem csak nőknek!
Az Anyajegy egy felnőtteknek szánt bábszínházi előadás, amelyet a győri Vaskakas
Bábszínház vendégjátékaként május 9-én,
csütörtökön 18 órától a Liszt-központban a
soproni közönség is megismerhet. Az előadást ajánlják leendő, „regnáló” és „hajdanvolt” édesanyáknak, és mindazoknak, akik
kíváncsiak arra, ez a szülő-gyermek kap-

csolat miként kel életre a színpadon. A monodrámában Markó-Valentyik Annát láthatjuk a színpadon, valamint néhány tárgyat,
meg egy bábot… És hol van a gyermek? Hát
mindenhol és mindenben: a szavak mögött,
a mozdulatokban, a könnyekben és a nevetésben. A játék szövege Szabó T. Anna versei alapján született.
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Különböző ügyességi versenyszámokban, labdajátékokban mérték össze tudásukat a gyerekek

2019. május 8.

Európa-futás
A korábbi évek hagyománya szerint idén is
megrendezték május 1-jén az Európa-futást
– viszont a korábbi évek szokásaitól eltérően
most először teljes egészében Sopron adott
otthont a sporteseménynek.
Pannon-Work Sopron Félmaraton – Európa-futás – idén
ezzel a névvel rendezték meg
a népszerű futóversenyt, amelyet közösen szervezett a városi
sportfelügyelet, valamint a Sopron Városi Szabadidősport Szövetség. Az uniós csatlakozásunknak emléket állító rendezvényről az SVSZSZ elnöke, Kósa István
elmondta: új hagyományt szeretnének teremteni azzal, hogy
megszüntették a versenypálya
határon átnyúló szakaszát és
városunkban jelölték ki a kicsivel több, mint hét kilométeres
távot, amelyet egyszer, kétszer
vagy háromszor tettek meg a

futók. A hivatalos félmaratonversenyen a magyar versenyzők mellett osztrák, szlovák és
lengyel futók is indultak, de
részt vett az Európa-futáson
dr. Farkas Ciprián tanácsnok,
önkormányzati képviselő is.
Indulni egyéniben vagy két-,
illetve háromfős csapatokban
lehetett. A 15. alkalommal megrendezett Európa-futáson több
mint kétszáz futó vett részt, az
összes induló érmet, a legjobbak
pedig serleget kaptak. Városunk
képviseletében dr. Fodor Tamás
polgármester és dr. Simon István alpolgármester adták át a
futóknak a díjakat.

FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS

PÁDER VILMOS

Immár 11. alkalommal rendezte
meg az SC Sopron a hagyományos
ovis majálisát a Káposztás utcai
stadionban.
Az időjárás-előrejelzés nem
sok jót ígért, veszélyben volt a
rendezvény, de szerencsére az
ünnepnapra verőfényes napsütés fogadta az apróságokat.
Tizennyolc óvoda száznyolcvan kis focistája érkezett óvónők és szülők kíséretében a
majálisra. Különböző ügyességi

versenyszámokban, labdajátékokban mérték össze (játékos
formában) a tudásukat a gyerekek. A szabadprogram alatt birtokukba vehették az ugrálóvárat,
és játszhattak kedvükre.
Csiszár Ákos egyesületi elnök meglepetéssel is készült. A
felnőtt csapat játékosai – akik

ugyanígy kezdték pályafutásukat – jelentek meg a rendezvényen, és részt vettek a gyermekek szórakoztatásában. A védők
és csatárok kötélhúzó versenye
nagy tetszést aratott a jelenlévők körében.
Ezen a napon a gyermekek
élményekkel, aranyéremmel és
édességgel tértek haza. A díjakat
dr. Fodor Tamás polgármester,
dr. Simon István alpolgármester
és Csiszár Ákos adták át.
Dr. Fodor Tamás beszédében
gratulált a kicsiknek, akikből
a jövő nagy sportolói válhatnak. Megköszönte a szülőknek,

Bor - és bab fesz tivál
Balf, Művelődési Ház • 2019. május 18.
15:00
15:15-16:00
16:00-16:30
17:00-18:00
18:00
18:15-19:00

Köszöntőt mond Péli Nikoletta, a Balfi Részönkormányzat elnöke
Simon Andrea és Savanyu Gergely operettműsora
Csirmaz András Bűvész
Vackor együttes gyermekműsora
A gyerekeket
Babos ételek eredményhirdetése
fajátékokkal várjuk!
Papp Attila és Kiss Noró műsora
A babos ételekkel
a Soproni Petőfi Színház
a helyszínen
művészeinek előadása
lehet regisztrálni!
19:15-20:00 Song Office énekstúdió
20:30-22:00 Blue Café Band zenekar

21:00

Márió, a harmonikás
A rendezvény szervezője:
Balf Alapítvány - Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft.
Együttműködő partner: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata
és Balf Településrészi Önkormányzata

Európai Szociális
Alap

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

óvónőknek, szervezőknek, hogy
a szép hagyományt már tizenegy éve sikeresen életben tartják.
Dr. Simon István elismeréssel szólt a rendezvényről, arra
buzdította a felnőtteket, hogy a
sport iránti szeretetet továbbra
is táplálják tanítványaikba, gyermekeikbe, hogy erős és egészséges nemzedék nőjön fel.
Csiszár Ákos köszönetét és háláját fejezte ki minden résztvevőnek és edzőnek. Beszéde végén elmondta, hogy száznyolcvan mosolygós gyermekarc ad
erőt és örömöt a hagyomány
folytatásához.

A hagyományos Európa-futást idén először Sopron
területén rendezték meg FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS

Focihírek
Megyei I. osztály:
Csorna – SC Sopron: 2–2
A tabella 2. helyezettje a Csorna, és a 3. SC
Sopron találkozója igazi focicsemege volt.
Mindkét együttes védelme két óriási hibát
vétett, s ezekből gólok születtek, így a 2–2es eredmény igazságosnak mondható. Hétvégén a SFAC együttese látogat a Káposztás utcai stadionba.
Fertőszentmiklós – SFAC: 2–4
Megtört a jég, hosszú böjt után a SFAC legénysége érezhette a győzelem ízét. A soproni siker értékét növeli, hogy idegenben
érték el a bravúrt, ráadásul négy gólt lőttek. A csapat ezzel elkerült a tabella utolsó helyéről.
NB II-es női mérkőzés:
SC Sopron – Mol Vidi: 0–4
A listavezető székesfehérváriak magabiztos játékot mutatva megérdemelt győzel-

met arattak. A bajnokság befejezése előtt
már bajnok a Vidi csapata.
Öregfiúk bajnokság:
Halászi – SC Sopron: 1–6
Az SC Sopron old boys csapata idegenben,
kitűnő pályán fölényes győzelmet aratott.
A gólokat Tikosi (3), Keszeg (2) és Ratkai
szerezték.
Megyei III. osztály:
Sopronhorpács – SVSE: 1–1
A harmadosztály első és második helyezettjének összecsapása nagy küzdelmet és
döntetlen eredményt hozott.
Az U17-es bajnokságban a listavezető SC
Sopron együttese hétközi fordulóban 4–3ra nyert Szombathelyen, majd 3–0 arányban győzte le hazai pályán a Gyirmót B
csapatát.
Az U19-es fiatalok teljesítménye felemásra
sikeredett. Hétközben fölényes 14–1 arányú győzelem Szombathelyen, majd 2–1es vereség következett a Gyirmót B ellen
hazai pályán.

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata

LICITTÁRGYALÁST HIRDET
Sopron, Szélmalom utca 15. fszt. 1. sz.
alatti, 76 m2-es „lakóház, udvar” 6/8-ad tulajdoni
hányadának és a Sopron, Szélmalom utca 15. sz.
alatti, 14 m2-es „gazdasági épület, udvar” 1/2-ed
tulajdoni hányadának együttes értékesítésére.
Az ingatlanok megtekinthetők: 2019. május 10. (péntek) 9.00
A licit időpontja: 2019. május 16. (csütörtök) 8.30
(együttes induló licitár: 3.382.500 Ft)
A licittárgyalás helye: Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Városgazdálkodási Osztály, 9400 Sopron, Fő tér 1.
Az ingatlanok műszaki állapotával kapcsolatban a Sopron Holding
Vagyonkezelő Zrt.-nél a 99/514–566-os telefonszámon tájékozódhat.
A licittárgyalás részleteiről érdeklődhet az alábbi elérhetőségek bármelyikén:
személyesen Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városgazdálkodási
Osztályán ügyfélfogadási időben, telefonon a 99/515–404-es telefonszámon,
illetve a takacs.andras@sopron-ph.hu e-mail címen.
A részletes licitkiírás a www.sopron.hu/önkormányzat menüpont alatt olvasható.

›

LELÁTÓ

Kispályás foci
Május 8., szerda,
május 10., péntek 18
óra, Halász Miklós
Sporttelep, tóparti
sporttelep
Városi kispályás
labdarúgó-bajnokság

Kosárlabda
Május 8., szerda 18
óra, Novomatic-aréna
Sopron KC – KTE
Duna Aszfalt

Labdarúgás
Május 11., szombat 16
óra, városi stadion
SC Sopron –
Soproni FAC 1900

2019. május 8.
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Veretlen szezon után lett bajnok a Sopron Basket, idén a Magyar Kupát is megnyerték

Aranyhalmozó kosaras lányok
RÁZÓ LÁSZLÓ

Megvan a
13.! A Sopron Basket idén
is megnyerte a női
kosárlabda-bajnokságot, így zsinórban
ötödször, története
során pedig tizenharmadik alkalommal
hódította el a magyar
bajnoki címet.
A legnagyobb hazai rivális, a
Szekszárd kiesésekor már sejteni lehetett, hogy idén elmaradnak a nagyobb izgalmak a
női kosárlabda-bajnokság fináléjában. A Győr–Diósgyőr párharcból a miskolciak kerültek ki
győztesen, így a DVTK-val vívta
a Sopron Basket a három győzelemig tartó párharcot.
Az első „sima” soproni győzelem után az volt a kérdés, hogy
hazai pályán meg tudja-e szorítani a Diósgyőr a kirobbanó
formában kosárlabdázó Iniguez
tanítványokat. Összességében
egyik mérkőzésen sem forgott
veszélyben a soproni győzelem, a második meccset 62–45re, míg a harmadikat 67–53-ra
nyerték Fegyvernekyék. A Sopron Basket így „söpréssel”, azaz
három győzelemmel szerezte

A Sopron Basket a Magyar Kupa-győzelem és az Euroliga négyesdöntőbe jutás után bajnoki címmel koronázta meg idei teljesítményét
FOTÓ: MTI – KRIZSÁN CSABA

meg a klub történetének tizenharmadik bajnoki címét!
– Kicsit még várni kell arra,
hogy igazán tudjam értékelni
ezt a sikert – nyilatkozta Roberto Iniguez vezetőedző. – Sok országban dolgoztam, de olyan
szezonban még nem volt részem, hogy az összes mérkőzésünket megnyerje a csapatom.

Most ez is megadatott, ez pedig
azt mutatja, hogy ez a Sopron a
legegységesebb csapat, amellyel
valaha dolgom volt.
– Egy veretlen szezon kívülről simának tűnhet – tette hozzá Fegyverneky Zsófia, a Sopron Basket csapatkapitánya.
– Ugyanakkor nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy ez egy

nagyon kemény bajnokság volt,
sok erős ellenféllel. Egy perc kihagyás, figyelmetlenség sem
fért bele, mert ezt azonnal kihasználták az ellenfelek, különösen idegenben volt ez érvényes.
Éppen ezért óriási fegyvertény,
hogy kizárólag győzelmünk van,
veretlenül szereztük meg a bajnoki címet.

TÁVOZIK A VEZETŐEDZŐ
Roberto Iniguez a hétvégén ült le tárgyalni Török Zoltán ügyvezetővel, akivel abban állapodott meg, hogy elhagyja a csapatot, de ahogy fogalmazott: egy napon még visszatér Sopronba. Iniguez két éven át volt az együttes trénere, ez idő
alatt kétszer nyerte meg az NB I-et, egyszer a Magyar Kupát, és kétszer bejutott az Euroliga négyesdöntőjébe, melyben tavaly másodikként zárt, néhány hete pedig a negyedik
helyet szerezte meg a csapata.

SKC: elképesztő sérüléshullám
A DEAC és a Paks elleni két hazai
vereséggel folytatta szereplését
a középszakaszban a Sopron KC
férfi kosárlabdacsapata. Sabáli
Balázs vezetőedzőnek egyre
nehezebb dolga van: szinte alig
maradt hadra fogható játékos
a keretben.
Az már korábban eldőlt, hogy
Fuller sérülése miatt négy légióssal fejezi be a szezont a Sopron
KC. Takács Norbert a Debrecen
elleni meccsen szenvedett súlyos
vállficamot, számára szintén
befejeződött a szezon. A csapat
egyik legjobbja, a center poszton
kiválóan teljesítő Wesley Gordon pedig a vádlijával bajlódik,
a Paks ellen nem játszott. Dénes
Gábor, Supola Zoltán, valamint
két légiós, Lemar és Warner sem
egészséges, de ők tudták vállalni
a játékot.

A DEAC elleni, múlt heti mec�csen hiába kezdett jól az SKC, Milos Boriszov ismét nagyot alakított Sopronban: 34 pontot és 5
hármast szerzett, a Debrecen
pedig fordított és megnyerte a
meccset. A végeredmény: Sopron KC – DEAC: 82–99.
A hétvégi, Atomerőmű elleni
meccs is óriási izgalmakat hozott. Az első negyedben Warnerrel nem bírtak a paksiak, mellette Dénes és Molnár is pontosan
célzott, az SKC pedig 14 ponttal
vezetett. Az Atomerőmű légiósa,
Norfleet elkapta a fonalat, a vendégcsapat pedig megfelezte hátrányát a nagyszünetre (53–46).
Fordulás után Warner továbbra is emberfeletti teljesítményt nyújtott, hozzá csatlakozott Lemar és Supola, a Paks
azonban egyre közelebb került

Mérkőzések a legjobb 4 közé kerülésért
Barátok
Devils
All Star Bowling
MS Club

ETIK Nyílászárók
Ph. D.
Tigrisek
Róth

Mérkőzések a legjobb 4 között:
Május 6.
Május 8.

Barátok
All Star Bowling

MS Club
Devils

Mérkőzések 5–8. helyért
Május 8.
Május 9.

Roth
Ph. D

Tigrisek
ETIK Nyílászárók

RÖVIDEN

Tisztes helytállás
A soproni Poór Brigitta a
17. helyen végzett a közelmúltban a spanyolországi Pontevedrában
rendezett tereptriatlon-világbajnokságon. A
vb-címet az olasz Eleonora Peroncini (2 óra 10
perc) szerezte meg két
brit riválisa, a 2. Jacque
line Slack és a 3. Nicole
Walters előtt. Tavaly Dániában Peroncini bronzérmes, Walters ezüstérmes volt. Poór Brigitta
2 óra 19 perces eredménnyel teljesítette az 1
kilométer úszásból, 30
kilométer hegyikerékpározásból és 7 kilométer terepfutásból álló távot. A nőknél 31 versenyző indult a viadalon. (mti)

FOTÓ: NÉMETH PÉTER

Diákolimpiai ezüstös karatésok

Megyei kosárlabda
Április 17.
Április 18.
Április 26.
Április 29.

a hazaiakhoz. Wiggings kipontozódása tovább csökkentette
a hazai esélyeket, de az utolsó
percek dobópárbaja után egyenlő maradt az állás, jöhetett a
ráadás. Az első plusz 5 perc végén a Paks állt jobban, de Werner egyenlített. A második ráadásban aztán a kevésbé fáradt
Atomerőmű eldöntötte a mec�cset, a végeredmény: Sopron KC
– Atomerőmű SE: 112–119.
– Szakmáról nem lehet beszélni egy ilyen elképesztő sérüléshullám közepette – mondta Sabáli Balázs vezetőedző. – Inkább
elismerésemet szeretném kifejezni a csapatnak és a szurkolóknak, óriási küzdelem zajlott a pályán és remek volt a hangulat is.
Végsőkig küzdünk a rájátszásért.
Az SKC szerda este 7 órától a
Kecskemét együttesét fogadja.

›

57–41
65–59
90–61
56–43

Két ezüstérmet szereztek az április végén, Ercsiben megrendezett XVI. Ippon Shobu Karate Diákolimpia döntőjében a soproni versenyzők. Városunkat két egyesület három fiatalja képviselte
a megmérettetésen, amelyre több mint 500 nevezés érkezett.
A soproniak közül elsőként a Shotokan Tigrisek Sportegyesület képviseletében Gáncs Adrienn lépett tatamira formagyakorlatban. A Széchenyi István-gimnázium tanulója a négyesdöntőben ezüstérmet szerzett. Gáncs Dávid, a
Vas- és Villamosipari Szakképző iskola diákja először katában, majd küzdelemben is keményen dolgozott, és az erős,
sok versenyzőt felvonultató mezőnyben mindkét számban
az 5–8. helyig jutott. Harmadiknak a Bushido-Vidadukt SE

versenyzője, Szerelem Nikolett mérette meg magát küzdelemben. Az Eötvös József-gimnáziumba járó karatéka végig szépen küzdött, és csak a döntőben talált legyőzőre,
így szintén ezüstérmet szerzett.
– A Shotokan Tigrisek Egyesületnek idén is aktív karatés
éve lesz – mondta Gáncs Krisztián, az egyesület elnöke. –
Júliusban Hradec Kralovéban a SKIF-világbajnokságon 3
versenyzővel veszünk részt. A februári sikeres lengyel–magyar edzőtábor és verseny után a novemberi tigrisek karate
kupát is nemzetközi mezőny részvételével, cseh, lengyel,
szlovák, osztrák és magyar versenyzőknek rendezzük meg.
Ez annak köszönhető, hogy az egyesület sikeresen szerepelt és nyert támogatást a V4 országok szervezetei számára kiírt pályázaton. Előreláthatóan 200 karatés fog edzőtáborozni és versenyezni 3 napon át, közben az edzőknek
szakmai továbbképzéseket tartunk.
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A diákoknak német nyelvű verset is kellett elemezniük
Közép
iskolai
felvételik

Berzsenyis sikerek

A nyolcadik osztályos diákok 96,5 százaléka felvételt nyert valamilyen
középfokú oktatási intézménybe – közölte az
Oktatási Hivatal. A tájékoztatás szerint idén több
mint 95 ezer tanuló, 81 769
nyolcadik, 8340 hatodik és
5230 negyedik évfolyamos
diák felvételizett középfokú intézménybe.
A középiskolák április 30ig értesítették a tanulókat
jelentkezésük elfogadásáról vagy elutasításáról;
ezzel véget ért a középfokú felvételi eljárás általános szakasza. Az általános
felvételi eljárásban fel nem
vett nyolcadik évfolyamos
tanulók száma 2882, a jelentkezést benyújtók 3,5
százaléka. Nekik május
6-án kezdődik a rendkívüli felvételi eljárás.
Az Oktatási Hivatal várhatóan május első felében teszi közzé honlapján
(oktatas.hu) azoknak az
intézményeknek a listáját,
amelyek a felvettek alacsony száma miatt rendkívüli felvételi eljárást írnak
ki. Az érintett diákok közvetlenül a középiskolákban
jelentkezhetnek.
(Forrás: mti)

MADARÁSZ RÉKA

A Berzsenyi-líceum két diákja
dobogós helyen végzett a német
nemzetiségi OKTV döntőjén. A
12.C osztályos tanulók teljes erőbedobással készülnek az érettségire és a
továbbtanulásra.
Bakay Benjámin első, Kiss
Tamara harmadik helyezést ért
el a német nemzetiségi
osztályok tanulóinak
meghirdetett versenyen, mely egy
iskolai fordulóval
kezdődött. A diákoknak szövegértési feladatot kellett
megoldaniuk, egy
Magyarországon
élő német
költő
által
írt

verset elemezniük és egy kétszáz szavas fogalmazást megírniuk. A legjobbak jutottak be a döntőbe, amit
az Eötvös Loránd Tudományegyetem Germanisztika Tanszékén rendeztek meg.
– A végső megmérettetés szintén három
részből állt: német irodalomból, népismeretből és
szövegértésből
– mesélte
Tami.

– Húszan voltunk, mindegyikünk húzott sorszámot és
mindhárom témából egy-egy
tételt, majd a tételeket különböző termekben kérdezték ki
tőlünk a tanárok.
Benó szintén pozitív élményekkel gazdagodott: egy
könnyen elemezhető verset
kapott, majd a magyarországi
németekről folytatott remek
beszélgetést.
A diákok eredményei magukért beszélnek. Mindketten szeretnének továbbtanulni: Tami a
Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karára
készül. Szülei orvosok, nővére is annak tanul. Néhány éve még hallani
sem akart a pályáról,
de azóta rájött, ha valaki teljesen beleadja magát abba, amit
csinál, óriási változásokat képes elindítani mások
életében.

– A grazi műszaki egyetem
építőmérnök szakára jelentkeztem – fejezte be Benó. –
Kialakult elképzelésem van:
infrastruktúra-fejlesztésre
szeretnék specializálódni. Rajongok a szép utakért, és biztos
vagyok benne, hogy később,
amikor majd elterjednek az
autonóm autók, nagy kereslet
lesz a szaktudásomra. Grazot
tavaly nyáron egy jóbarátomnak köszönhetően kedveltem
meg, azért választottam ezt a
várost, mert elérhető távolságban van, és kiváló lehetőséget jelent a némettudásom továbbfejlesztésére is.
A diákokat népismeretből Lang
Krisztina, történelemből pedig
Zistler Roland
készítette fel a
versenyre.

Bakay Benjámin és Kiss Tamara kiválóan szerepelt a nemzetiségi osztályok tanulóinak versenyén
FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS

Pályázati
felhívás
Sopron Megyei Jogú Város
Széchenyi István Tanulmányi Ösztöndíjára
sopron Megyei Jogú város Önkormányzata nevében a
sopron Megyei Jogú város Közgyűlésének 8/2016. (iii.31.) önkormányzati rendelete
szerinti előkészítő bizottság pályázatot hirdet 2019/2020. tanévre vonatkozóan
sopron Megyei Jogú város széchenyi istván tanulmányi Ösztöndíjára.
az ösztöndíj egy teljes tanévre, azaz tíz hónapra szól. az ösztöndíjjal járó juttatások:
- az ösztöndíj odaítélésének napját magában foglaló és azt követő szemeszter idejére
havonta 52.000 Ft vissza nem térítendő támogatás,
- az ösztöndíjas nevére szóló sopron.hu végződésű – határozatlan időre szóló – e-mail cím,
- Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat protokoll-listáján való nyilvántartás, névre
szóló meghívó az önkormányzat rendezvényeire,
- lehetőség az ösztöndíjas tevékenységének a helyi médiában való ismertetésére.
az ösztöndíjra pályázatot nyújthat be, aki a következő feltételeknek együttesen megfelel:
a) a pályázat benyújtását közvetlenül megelőzően legalább 5 éve folyamatosan soproni lakóhellyel rendelkezik,
b) államilag elismert magyar felsőoktatási intézmény teljes idejű alapképzésben, mesterképzésben vagy egységes osztatlan képzésben részt vevő hallgatója,
c) jelenlegi vagy korábbi bachelor tanulmányai során legalább két félévre bejelentkezett és a
pályázat beadását közvetlenül megelőzően legalább 55 kreditet megszerzett,
d) a pályázat benyújtását közvetlenül megelőző két egymást követő lezárt szemeszterben felvett összes tantárgyból elért tanulmányi eredményének számtani átlaga legalább 4,51,
e) tanulmányait teljes idejű alapképzésben, vagy ezt követő mesterképzésben, vagy az egységes osztatlan képzésben az első masterdiploma megszerzéséért folytatja,
f ) kiemelkedő szakmai tevékenységéről dékáni ajánlással rendelkezik (a dékáni ajánlás tartalmi elemeit a rendelet 6. § f ) pontja tartalmazza),

Ismerik az illemet
MADARÁSZ RÉKA

Huszonegy fáys csapat indult idén az
országos illemtanversenyen. Fábiánkovics Kitti, Kiss Viktória és Horváth
Noémi Rebeka az
előkelő harmadik
helyen végzett.
Tizennyolcadik alkalommal hirdette meg idén a Győri Szolgáltatási SZC Pálffy Miklós-szakközépiskolája országos illemtan csapatversenyét. A Soproni
Szakképzési Centrum Fáy–
szakgimnáziumából ezúttal
huszonegy 11. évfolyamos csapatot neveztek be.
– Az első fordulóban a diákoknak egyénileg kellett egyegy online kérdőívet kitölteniük, majd a csapattagok eredményeit összesítették – tudtuk
meg Hajnal Eszter felkészítő
tanártól. – A tanulóink fele a

középmezőnyben végzett, a legjobb 12-be – és egyúttal a döntőbe – pedig egy csapat került be.
A színvonalas versengésen
Fábiánkovits Kitti, Horváth
Noémi Rebeka és Kiss Viktória
a 11.K-ból képviselte Sopront
győri, tatabányai, szegedi, mosonmagyaróvári, kecskeméti,
békéscsabai, hajdúböszörményi és tapolcai diákok között.
Az ifjú hölgyeknek számot kellett adni tudásukról tánc-, himnusz-, virágkötészeti és protokollismeretből. Színészek által előadott jelenetben kellett
megtalálniuk az illemtani hibákat, majd terítési bakik felismerése és menüösszeállítás
következett. A döntőt feladatlapok, kvízek, totók és keresztrejtvények színesítették.
– A zsűrielnök ezúttal is dr.
Sille István protokollszakértő
volt, aki miután megköszönte
a részvételt és a nívós teljesítményt, ismertette a végeredményt, amire mindannyian nagyon büszkék vagyunk – fejezte
be a tanárnő.

Az ösztöndíjra pályázatot nyújthat be az is, aki fentebb leírt feltételeknek megfelel és saját szakirányban ideiglenesen külföldön tanul vagy tanult.
a pályázat benyújtásának további részleteiről a www.sopron.hu honlapon tájékozódhat.

a pályázatok benyújtási határideje: 2019. szeptember 30.,
azokról sopron Megyei Jogú város Közgyűlése 2019. október 30-ig dönt.

„Az élet nem
egyenes vonal,
és az út nem fut
töretlenül egy
irányba. Elágazik, és
váratlanul erre vagy
amarra kényszeríti
az embert. De én
bizonyos vagyok,
hogy minden úton
önmaga felé halad.”
Bihari Klára
(József Attila-díjas író, költő)

›

KÖNYVAJÁNLÓ

Bihari Klára:
Lorin és Lillia

Két szomszédos ország,
Doránia és Toránia között
egykor ádáz harc dúlt a
Kincses-hegyek birtokáért.
A háborúból Toránia került ki győztesen, de a békét még egy házassággal
is biztosítani kívánja. Ezért
Lilliát, a dorán királylányt a
torán udvarba viszik, hogy
az ottani rendkívül szigorú
etikett szerint nevelkedjék.
A kislány nem sokáig bírja
a rideg bánásmódot, ezért
megszökik. Vele tart Lorin
királyfi is. Kalandos útjukon számos veszedelem
leselkedik a szökevényekre,
megismerik az emberi jóságot és elvetemültséget,
cselszövőkkel, gonosztevőkkel kell megküzdeniük,
amíg révbe érnek.

Ez történt
Sopronban
300 évvel ezelőtt, 1719-ben
a város közgyűlésén elhatározták, hogy a szőlőtermést
pusztító seregélyek ellen
seregélyvadászt (Starfanger) fogadnak, aki kioktatja a balfi jobbágyokat a hálóval történő seregélyfogás
módszerére.

100 évvel ezelőtt, 1919. április 28-án megkezdődött a
tanév a Sopronba áttelepített M. kir. Bányászati és Erdészeti Főiskolán.

Dr. Fodor Tamás polgármester,
az előkészítő bizottság elnöke
Postacím:
„Széchenyi István tanulmányi ösztöndíj előkészítő bizottság”
9400 Sopron, Fő tér 1.

›

A HÉT MOTTÓJA:

130 évvel ezelőtt, 1889-ban
hunyt el Sopronban Altdörfer Keresztély zeneszerző,
orgonista, a soproni Dalfüzér férfikar alapítója és karnagya. Württenbergben
született 1825. június 16-án.

g) a pályázat benyújtásakor a 30. életévét még nem töltötte be.

http://www.sopron.hu
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A Fáy bronzérmes csapata és felkészítő tanáruk

Továbbra is várjuk az iskolák rendezvényeiről, ifjú tehetségeiről szóló értesítéseket a szerkesztoseg@sopronitema.hu e-mail-címre!

A Széchenyi István Városi
Könyvtár internetes oldalán
(www.szivk.hu) megtalálható adatbázisból közöl részleteket lapunk.

2019. május 8.
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„A munkám és a hobbim átmosódik egymásba”

Sokoldalú sebész

MINDEN, MINDENNEL...

Néhány napja ért véget a
Magyar Diabetes Társaság
(MDT) éves kongresszusa.
Ez az egészségügyi „csapat” a cukorbetegség megelőzésével és kezelésével
kapcsolatos szakembereket
fogja össze. Akkor mit kerestek (kérdezhetnénk első
hallásra) egy diabéteszkongresszuson olyan témák, mint
a csontanyagcsere, a bőr, a
szívelégtelenség, a koszorúér-betegség, az emésztés,
a bélműködés, meddőség
vagy éppen a pszichológia.
Nos, nem véletlen, hogy
ezekkel (is) foglalkoznunk

›

kell. Az emberi szervezetben minden mindennel ös�szefügg, minden mindenre
hatást gyakorol. A cukor
anyagcsere és annak károsodása előbb-utóbb (főleg
ha nincs megfelelően, személyre szabottan kezelve,
rendezve) életünk csaknem
minden szegletébe behatol
és tönkre is teheti azt. Szóval nem mindegy, hogy elkerüli-e azt a bajt (mert zömmel el lehetne kerülni!), és
az sem, ha kialakul, mikortól, mit és hogyan tesz, teszünk vele.
Dr. Tschürtz Nándor

GYÓGYSZERTÁRAK
ÜGYELETI RENDJE
MÁJUS 8–14.

Május 8.,
szerda

Segítő Mária gyógyszertár
Béke u. 13.

99/523–232

Május 9.,
csütörtök

Sepia gyógyszertár
Ipar krt. 30., Tesco

99/702–012

Május 10.,
péntek

Szebellédy gyógyszertár
Deák tér 35.

99/505–469

május 11.,
szombat

Than Károly gyógyszertár
Újteleki u. 54.

99/510–787

Május 12.,
vasárnap

Patikaplus gyógyszertár
Határdomb u. 2., Alphapark

99/505–220

Május 13.,
hétfő

Patikaplus gyógyszertár
Selmeci u. 15–17., Interspar

99/505–472

Május 14.,
kedd

Arany Kígyó gyógyszertár
Magyar u. 6.

99/311–732

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

KERESZTREJTVÉNY

PLUZSIK TAMÁS

Európai
körkép az
első veseátültetések
történetéről címmel
április utolsó napján
mutatta be a Semmelweis Kiadó prof.
dr. Langer Róbert által szerkesztett szakkönyvet. Ennek apropóján beszélgettünk
a soproni származású orvossal.
– Professzor úr! Kezdjük az
elején: hogyan és miért lett
egy évszázados múltra visszatekintő, tősgyökeres soproni
család egyik leszármazottja
orvos, akinek a felmenői között szesz- és ecetgyáros éppen úgy megtalálható, mint
császári és királyi katonatiszt,
vagy éppen jogász, pedagógus
és pénzügyi szakember, de orvos egy sem?
– A fiam szokott azzal tréfálkozni, hogy mit akarsz te mondani nekem, negyedik generációs orvosnak, aki e tekintetben
első vagy a családban. A feleségem felmenői ugyanis generációkra visszamenőleg orvosok.
Egyébként szíve szerint már az
édesapám is ezt a hivatást választotta volna, de éppen a szülők és a nagyszülők „priuszos”
múltja miatt nem felvételizhetett az orvosira. De később így
is három diplomát szerzett...
Már középiskolás koromban, a

Prof. dr. Langer Róbert FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS
Széchenyi-gimnáziumban, ahol
Krasznai Ferenc, a Mester volt az
osztályfőnököm, tudtam, hogy
orvos szeretnék lenni. Mivel első
nekifutásra nem vettek föl, egy
évig műtőssegédként dolgoztam a soproni kórházban. Emlékezetes számomra, hogy Metzl
János főorvos úr nyugdíjba

vonulása előtti utolsó műtétjén
én kötöttem be a maszkját. Ez
alatt az egy év alatt dőlt el véglegesen, hogy én orvos, ezen belül
is sebész leszek.
– Hosszú ideig volt a Semmelweis Egyetem Transzplantációs és Sebészeti Klinikájának az igazgatója, egyúttal az

egyetem rektorhelyettese, járja a világot, előadásokat tart,
az Európai Vesetranszplantációs Társaság elnöke, nem
utolsósorban pedig Linzben,
a Krankenhaus der Elisabe
thinenben a transzplantációs program vezetője. Hogy jut
idő e mellett még könyv írására is, hisz a sorban ez már
a harmadik?
– A szerencsésebb emberek, és
én ezek közé tartozom, a hobbijukat végzik munkaként, vagy a
munkájukat hobbiként, így a két
terület átmosódik egymásba.
A szabadidőmben is szeretek a
szakmámmal, ebben az esetben
szakmatörténettel foglalkozni.
A most bemutatott, általam
szerkesztett könyvben a szerv
átültetés úttörőinek állítunk
emléket, azoknak a rendkívüli sebészeknek, akik kitaposták
előttünk az utat, hogy számunkra már rutinbeavatkozássá válhasson a vesetranszplantáció.
– Jut idő azért a sportra is?
Hisz Krasznai Ferenc egykori
tanítványaként ön kiváló kosárlabda-játékos is volt, 1982ben az országos középiskolás bajnokságon bronzérmesek lettek.
– Sajnos annyi nem, mint
amennyit szeretnék, de azért
kerékpárral járok a kilenc kilométerre lévő munkahelyemre,
ha lehetőségem van, szívesen
úszom és kajakozom, egyszóval minden alkalmat megragadok arra, hogy jó kondícióban
tartsam magam, hogy megterhelő szituációkban is a helyzet
ura maradhassak úgy fizikailag,
mint mentálisan. Erre éppen a
sport tanított meg.

NYERJEN RUBICONT A REJTVÉNNYEL!
A Soproni Témában keresztrejtvény is várja a játszani vágyókat. A megfejtéseket május 15-ig várjuk a Soproni Téma, 9401
Sopron Pf. 241. vagy a szerkesztoseg@sopronitema.hu e-mail címre, illetve személyesen is leadhatják azokat a Liszt-központ (Sopron, Liszt Ferenc utca 1.) portáján. A helyes megfejtők között a Rubikon Sopronnal foglalkozó különszámát
sorsoljuk ki, melyet nyertesünk a Pro Kultúra jegyirodájában vehet át (Sopron, Liszt Ferenc u. 1.).
Április 24-i rejtvényünk megfejtése: Társasjáték vasárnapok a Hotel Sziesztában. Szerencsés megfejtőnk: Kiss Károly.

12 Sztárok itt és ott

www.sopronitema.hu
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A szving nagykövetei Nagy Adri

hozza a nyarat
Igazi nyári hangulattal
tér vissza a zenéhez
Nagy Adri. Szép voltál című felvételéhez
készített egy kalandos
videoklipet, amelyben nem csak ő maga
szépséges.

A soproni Local Vintage Company
KÓCZÁN BÁLINT

A színházi sikerek után nemrég
Sopron egyik testvérvárosában
lépett fel a Local Vintage Company.
Vida-Veres Imolával beszélgettünk.
– Óriási siker volt A szving
meg a tangó nektek is köszönhetően. Hogy emlékeztek vissza rá?
– Hatalmas élmény volt a
Soproni Petőfi Színház színpadán is megmutatni magunkat,
ahol nem csupán zenekarként,
hanem kvázi szereplőként jelen
lehettünk. Egyben kihívás volt,
hogy nemcsak a hozzánk közel
álló szving, hanem a tangó sajátosságait is magunkévá tegyük.

›

Ennek köszönhetően ki is kellett
alkalmilag bővíteni a csapatot.
– Mennyire voltak megerőltetőek a sűrű előadások?
– Inkább izgalmasnak mondanám. Volt olyan napunk, hogy
egymás után kétszer volt előadás, sőt akadt hét, amikor sorozatban dupla szerepléseink
voltak, és emellett a zenekar
tagjai „civil” munkájukat is elvégezték. A fizikai és a mentális
állapotunkra is nagyon kellett

vigyáznunk, hogy mindegyik
előadás ugyanúgy sikerüljön.
– Hogyan folytatódik tovább az év?
– Nincs megállás, a színházi
időszak befejeztével egy újabb
nagy kihívás elé néz a zenekar:
április végén Sopron egyik testvérvárosában léptünk fel, a 35.
kempteni dzsesszfesztiválon. A
nyári fesztiválidőszakban Hegykőn, Mosonmagyaróváron és
Nagyarban is megfordulunk
majd egy-egy koncert erejéig, a
soproni közönség pedig a bor
ünnep alkalmával hallhat minket legközelebb.
– Hogyan tudjátok megszervezni a próbákat?
– Nem könnyű
olyan időpontot

RÖVIDEN

találni, ami minden tagunknak
megfelel. Tizenegy állandó zenész és egy hangmérnök alkotja a csapatot, plusz az alkalmi
vendégszereplők. De szerencsére a kezdettől megvannak
azok a napok és idősávok, amelyet mindenki szabadon hagy a
próbák számára.
– Hova juthat el a Local Vintage Company?
– Szándékunk szerint az országban – lehetőleg minél szélesebb körben – és Ausztriában
is szívesen megmutatnánk,
megszerettetnénk a szving zenei stílust. A sztenderdek és
átiratok mellett hamarosan
magyar slágerek feldolgozásaival és első saját dalunkkal is
előrukkolunk.

Nagy Adri egy olyan dallal rukkolt elő, ami már korábban elkészült, de kisfiának születése
miatt végleges hangszerelést
csak nemrég kapott.
– Idén végre sikerült megvalósítani a klipforgatást egy meseszép országban, Montenegróban, ahol az elsőklipes Nyúl

Dániel operatőrként és rendezőként is debütált – kezdte Adri.
– Az érdekesség, hogy ő a szerelmem öccse, és az egész klipforgatás családi „stábbal” valósult
meg. Dani barátnője művészeti
vezetőként segített, a párom pedig asszisztensként. Még a nagymama és a kisfiam is részesei
voltak a munkának, hiszen ők
is elkísértek minket a forgatásra.
A klipben a színésznő–énekesnő vízre száll, de Montenegró egyik gyöngyszeméből, Kotorból is ad egy kis ízelítőt. Az
énekesnőnek a magasság sem
jelentett gondot, néhány jelenetet ugyanis a Kotori-öblöt ölelő
több mint 1700 méter magas
hegyeken rögzítettek.

Nagy Adri

Kivételes tehetségű énekesnő

Elbűvölő AŽUR

A Grammy-díjra jelölt, amerikai dalszerző–
énekesnő Tayla Parx az utóbbi évek egyik legnagyobb áttörése. Egy éven belül három általa
írt dal – Ariana Grande 7 rings és thank u next,
valamint a Panic! At The Disco High Hopes című
száma – is a Billboard Hot 100-as listájának top 10

Elbűvöl és magával ragad – ilyen lett az új AŽUR-klip. A
2016-ban alakult formációra jellemző a különböző stíluselemek merész vegyítése, ami egy igazán különleges
hangzásvilágot ad a számoknak. A Másra vártunk izgalmas dallamvezetése mellett személyes hangvételű szövegével is mélyen a hallgatók szívébe nyúl.

slágere közé került. Tayla ezeken felül még rengeteg zseniális produkcióban volt közreműködő dalszerzőként. Ilyen például a dupla platina Love Lies
a Khalid és Normani párosától, vagy éppen J
 anelle
Monáe Dirty Computer albuma, amit „Az év albuma”
kategóriában is jelöltek az idei Grammy-n.

sarok

Készítse fel bőrét a nyárra!
MADARÁSZ RÉKA

Ha valaki bőrgyógyászati-esztétikai beavatkozásra
– IPL, lézer, anyajegy-eltávolítás, hámlasztó és csiszoló kezelések – készül, akkor jobb, ha most már
őszre halasztja, hiszen má-

justól az UV-sugárzás an�nyira erős, hogy még az általános állapotban lévő bőrt
is megviseli.
– A megfelelő fényvédelemről már kora tavasztól
ajánlott gondoskodni – javasolta Mesterházy Márta
kozmetikusmester. – Azok-

Mesterházy Márta kozmetikusmester
FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS

INGYENES KÖZÖSSÉGI HETILAP

nak, akik egész nap a természetben tartózkodnak – főként ha foltosodásra hajlamos vagy világos a bőrük –,
érdemes óránként krémezniük magukat fényvédővel.
Akik a nap nagy részét zárt
térben töltik, elég, ha indulás előtt húsz perccel bekenik az arcukat.
Rendkívül fontos, hogy lépésről lépésre szoktassuk hozzá a bőrünket a
napsütéshez.
A szakember szerint egyszer-egyszer szoláriumba is
elmehetünk, a napon töltött
időt pedig fokozatosan növeljük. A 18 éven aluliak és
a gyenge immunrendszerrel rendelkezők különösen
veszélyeztetettek a daganatos elváltozások kialakulása
szempontjából.
– A napozásra érdemes
felkészíteni a bőrt tisztí-

tó és hidratáló-tápláló kezelésekkel, masszázzsal –
folytatta Mesterházy Márta. – Előszeretettel ajánlom
a hyaluronsavas és a C-vitaminos kúrákat, előbbi hidratál és feszesebbé teszi a
bőrt, utóbbi fokozza a kollagéntermelést. A nyak és
a dekoltázs ápolására otthon is érdemes odafigyelni, hiszen ezeken a területeken látszanak meg legkorábban az öregedés jelei.
Az E-vitamin és az antioxidáns hatású enni- és kennivalók nagy szerepet játszhatnak az öregedési folyamatok késleltetésében.
Rengeteg C-vitamint tartalmaz sok nyári zöldség és
gyümölcs, E-vitamint pedig
többek között búzacsírával
és a hüvelyesekkel juttathatunk be legkönnyebben
a szervezetünkbe.
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