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INGYENES KÖZÖSSÉGI HETILAP

Ízletes borok, finom ételek, hangulatos koncertek – idén is népszerű volt a Soproni Borünnep. A háromnapos rendezvényen több mint tízezren vettek részt, hömpölygött a tömeg 
a Várkerületen a bástyagödörtől egészen a régi piactéri parkolóig, a színpadokon pedig népszerű előadók léptek fel. FOTÓ: FILEP ISTVÁN 

A soproni bor ünnepe

Megnyílt a rózsakert

Bemutatkoztak a katonák

Ahogy közeledik a nyár, 
mindig előkerül a fény-
védelem témaköre. 
A szakemberek nem győ-
zik hangsúlyozni, hogy 
a bőrünk védelme nem 
csak a strandon fontos. 
Az UVA-sugarak okozzák 
a bőr idő előtti öregedé-
sét, míg az UVB-sugarak 
felelősek a leégésért és 
a barnulásért. Mindkettő 
növeli a bőrrák kockáza-
tát, ezért védekezni kell 
ellenük.
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Május 22-től látogatható a fertődi Esterházy-kastély Cziráky Margit rózsakertje. 
A nyitás napján vezetett rózsakerti séta is indult. FOTÓ: FILEP ISTVÁN 

Közelebb hozni a civileket a katonasághoz – ez volt a leg-
főbb célja annak a programnak, amelyet a Magyar Hon-
védség Sopron Járás Területvédelmi Százada szervezett 
szombaton a GYIK Rendezvényháznál. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

Használjunk 
fényvédőt!
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SKC: rossz széria
Kettőből kettő 
mérkőzést elve-
szített a negyed-
döntőben az Alba 
Fehérvár ellen az 
SKC férfi kosár-
labdacsapata. Az 
egyik fél három 
győzelméig tartó 
párharc kedden, 
lapzártánk után 
folytatódott. 
FOTÓ: NÉMETH PÉTER 

Közel 600 néptáncos lépett színpadra a hétvégén. FOTÓ: FILEP ISTVÁN
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Néptáncos kavalkád
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A NYOMTATÁSBAN MEGJELENT ÍRÁS JAVÍTOTT VÁLTOZATA:

Panoráma

– Magyarország a kö-
vetkező években véde-
ni fogja a családokat, 
és büszke lesz a gyer-
mekeire – emelte ki Or-
bán Viktor múlt hétfőn 
a parlamentben, miu-
tán ismét miniszterel-
nökké választották.

Orbán Viktort 133 igen szava-
zattal, 27 nem ellenében vá-
lasztották meg kormányfőnek 
a képviselők.

– Ez az évtized a veszélyek, 
a bizonytalanság és a háborúk 
korszaka lesz – jelentette ki a 
miniszterelnök az újraválasz-
tását követően a parlament-
ben. Orbán Viktor beszédé-
ben emlékeztetett: a háború 
és a válaszként adott európai 
szankciós politika energia-
válságot idézett elő, az ener-
giaválság és az amerikai ka-
matemelések együtt elhozták 
a magas infláció korszakát, és 
mindez együtt gazdasági visz-
szaeséshez vezet.

A kormányfő beszédében 
kiemelte: Magyarországra 
ma nem a népessége, hadse-
rege vagy gazdasági ereje mi-
att irányul szokatlan mérték-
ben a nyugati közvélemény 
figyelme, hanem azért, mert 
Lengyelország mellett Ma-
gyarország vált a nyugati vi-
lág utolsó keresztény, konzer-
vatív bástyájává.

Orbán Viktor leszögez-
te: Magyarország az Európai 

Unió tagja, és érdeke, hogy a 
következő évtizedben az is 
maradjon. Ugyanakkor nem 
fogad el olyan gazdasági in-
tézkedéseket, amelyek tönk-
retennék a magyar családo-
kat. – Mi továbbra sem adjuk 
fel a határok védelmét, nem 
bontjuk le a kerítést, és nem 
engedünk be migránsokat, 
megvédjük a családjainkat, a 
genderaktivistákat nem en-
gedjük be az iskoláinkba, ná-
lunk az apa férfi, az anya nő, 
gyerekeinket pedig hagy-
ják békén! – jelentette ki a 
miniszterelnök.

Mint ismert, megala-
kult az új kormány is: Orbán 

Viktor Semjén Zsoltot kér-
te fel általános miniszterel-
nök-helyettesnek, ő egyúttal 
nemzetpolitikáért, nemzeti-
ségpolitikáért, egyházpoliti-
káért és egyház-diplomáci-
áért felelős miniszterként is 
dolgozik majd. Az Agrármi-
nisztériumot Nagy István, a 
Belügyminisztériumot Pin-
tér Sándor, az Építési és Beru-
házási Minisztériumot Lázár 
János, a Honvédelmi Minisz-
tériumot Szalay-Bobrovnicz-
ky Kristóf, az Igazságügyi 
Minisztériumot Varga Judit 
vezetheti majd. A Kulturális 
és Innovációs Minisztérium 
vezetését Csák János látja el, 

a Külgazdasági és Külügymi-
nisztérium élére Szijjártó Pé-
tert, a Miniszterelnöki Kabi-
netiroda vezetésére Rogán 
Antalt, a Miniszterelnökség 
élére Gulyás Gergelyt kérte 
fel a kormányfő. A Pénzügy-
minisztériumot Varga Mi-
hály, a Technológiai és Ipa-
ri Minisztériumot Palkovics 
László vezetheti. Nagy Már-
ton gazdaságfejlesztésért fele-
lős miniszterként, Navracsics 
Tibor pedig területfejleszté-
sért és az uniós források fel-
használásáért felelős minisz-
terként dolgozik a következő 
négy évben.
(Forrás: mti)

Ötödször  is letette az esküt Orbán Viktor miniszterelnök 

Konzervatív bástya

Orbán Viktor miniszterelnök beszédet mondott eskütételét követően az Országgyűlés  
május 16-i ülésén. FOTÓ: MTI – MÁTHÉ ZOLTÁN 

PLUZSIK TAMÁS

125 évvel ezelőtt, 1897. május 23-án leplezték le a 
soproni Széchenyi-szobrot. Ebből az alkalomból 
Kugler Lajos városi levéltáros szerkesztésében 
jelent meg egy több mint hatvanoldalas emlék-
lap – múlt heti írásunk folytatása következik.

(2.) Elérkezett a nagy nap, a 
Széchenyi-szobor felavatása. 
A soproniak ünnepi ruhába 
öltöztek, kíváncsian várták 
a szoboralak impozáns mé-
reteit sejtető lepel lehullását. 
A Vasárnapi Újság tudósítása 
szerint: „A fővárosból, a kör-
nyékből, a szomszédos me-
gyékből sokan érkeztek Sop-
ron ünnepére. A kormány 
részéről Perczel Dezső bel-
ügyminiszter ment el. A Szé-
chenyi család Czenken gyűlt 
össze, onnan vonultak a csa-
lád tagjai az ünnepélyre, me-
lyen tizenegy Széchenyi gróf 
volt jelen. A szobor a Széche-
nyi-téren áll úgy, hogy a vasút-
ról érkezők épen arczban lát-
hatják. A tért egészen ellepte 
a közönség, melynek sora közt 
sok előkelőség volt, a szom-
szédos Pozsony, Győr, Mo-
sony, Vas megyék küldöttei. 
Budapestről a Magyar Tudo-
mányos Akadémiát az elnök, 
Eötvös Loránd báró, a Kisfa-
ludy-társaságot Beöthy Zsolt, 
a Petőfi-társaságot Prém Jó-
zsef, a Nemzeti Múzeumot 
Szalay Imre és Fejérpata-
ky László, a Képzőművészeti 
Társulatot Baditz Ottó, a mű-
emlékek országos bizottságát 
Czobor Béla képviselték.”.

Dr. Baán Endre alispán 
ünnepi beszéde után Póda 
Endre apát–plébános e sza-
vakkal adta át a szobrot: „Úgy 
én polgártársaim nevében 
hirdethetem: egész Magyar-
ország Széchenyi István gróf 
emléke, Sopron vármegyének 
földje csak hamvait fedi, Sop-
ron hazafias polgársága az 
emlékét híven őrzi.”.

A város közössége nevé-
ben Gebhardt József pol-
gármester szólott: „Azért 
szemeink büszkén fog-
nak ragyogni, és a hálaérzet 

szívünkből mindannyiszor 
imaszerűen fog előtörni, vala-
hányszor ezen emlékszoborra 
tekintünk, és ezen hálaérzetet 
mi szívünkben mélyen meg-
őrizni és nemzedékről nem-
zedékre gyermekeink szívé-
be mélyen beleoltani fogjuk…”.  

A szobor leleplezését kö-
vetően Széchenyi Béla, a „leg-
nagyobb magyar” idősebbik 
fia szólt a zsúfolásig megtelt 
téren az összegyűltekhez: 
„Mindazt, ami felejthetetlen 
atyám emlékét feleleveníti és 
megörökíti, véreimmel együtt 
csak hálával fogadhatom és 
kétszeresen érzem: érzem 
mint hazafi, de egyszersmind, 
mint a nagy hazafi gyermeke 
is jól tudom, hogy Sopron vár-
megye és Sopron város kö-
zönségei nem várják tőlem, 
hogy köszönetet mondjak, 
mert vannak dolgok, amelye-
ket megköszönni nem, csak 
meghálálni lehet, és ily hála-
telt kebellel borulok le nem-
zetségemmel a megye és vá-
ros közönségének kegyelete, 
hazafisága és áldozatkészsé-
ge előtt.”.

Már a polgármester beszé-
de alatt elkezdett szemerkél-
ni az eső, ami hamarosan át-
alakult zivatarrá úgy, hogy az 
ünnepség befejező aktusán, 
a Szózat eléneklésekor már 
nagyon kevesen maradtak a 
téren. A notabilitások átvo-
nultak a szemben lévő kaszi-
nó dísztermébe, ahol három-
száz „terítékes” bankettet 
rendeztek. A Pesti Napló tu-
dósítása szerint: „Délután a 
Neuhof-sétányon (Erzsébet-
kert – szerk.) népünnepély 
zajlott le, este a kaszinó dísz-
termében az irodalmi kör 
adott estélyt, melyen Beöthy 
Zsolt mondott Széchenyiről 
emlékbeszédet.”.

Széchenyi István 
dicső emlékére

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 kérhető.

A részletes licitkiírás a www.sopron.hu  oldalon az
Önkormányzat/Pályázatok menüpont alatt olvasható.

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata

LICITTÁRGYALÁST HIRDET
a tulajdonában álló

Sopron, Várkerület 96/A. szám alatti
társasházzal szemben található, 
szolgáltatóépület III. számú 
üzlethelyiségének bérbeadás útján 
történő hasznosítására
A helyiség jellemző adatai: Alapterülete: 6 m2

 Rendeltetése: üzlethelyiség
A licittárgyalás időpontja:  2022. június 10. 10 óra
A helyszíni megtekintés időpontja: 2022. május 30. 10 óra

Tudja, hol van a Thur-
ner Mihály utca? Va-
jon kiről nevezték el a 
Károlymagaslati utat? 
És ki volt István bíró? 
Sorozatunkban neve-
zetes soproni utcákon 
kalandozunk.

A Mikoviny utca és a Lán-
zséri út között húzódik a 
450 méter hosszú, szer-
pentines Winkler út. A sza-
kaszt dr. Winkler Adolfról 
nevezték el, aki a városnak 
adományozta lőverét fia ha-
lála után.

Dr. Winkler Adolf kirá-
lyi tanácsos és ügyvéd 1850-
ben született Győrben. Két 
és fél évtizeden át, 1884-től 
volt a soproni kongresszusi 
izraelita hitközség elnöke. 
Hivatali ideje alatt, 1884 no-
vemberére készült el a Fegy-
vertár utca 5. szám alatti, 
kétemeletes izraelita isko-
laház, amelynek megépíté-
séhez gróf Széchenyi László 
is hozzájárult 400 forinttal. 
Az új épületben az izraelita 
népiskola egyre jobban ma-
gyarosodott, emellett szép 
eredményeket mutatott fel, 
ezt 1893-ban a vallás és köz-
oktatásügyi minisztérium 

is elismerte. Az 1895-1896-
os tanévben minden tantár-
gyat magyarul oktattak a 212 
diáknak.

A ma Winkler útként is-
mert szerpentines szakasz 
akkoriban dr. Winkler Adolf 
lőverének része volt. 1914. má-
jus 12-én fiatalon elhunyt az 
ügyvéd fia, dr. Winkler Ernő. 

Winkler Adolf és felesége ez-
után nem tudtak a korábban 
szeretett kertben tartózkod-
ni, ezért úgy döntöttek, hogy 
mivel fiuk szívből szerette 
Sopront, a telket a városnak 
adományozzák. A Lejtő utca 
sarkán emléktáblát helyez-
tek el, amelynek napjainkban 
már csak a kerete található 

meg. Dr. Winkler Adolf 1925-
ben hunyt el.

(Írásunkat Hárs József 
emlékhonlapján, a Soproni 
Naplóban, és dr. Pollák Mik-
sa: A zsidók története Sop-
ronban a legrégibb időktől a 
mai napig című művében ta-
lálható információkat hasz-
náltuk fel.)

A Mikoviny utca és a Lánzséri út között húzódik a 450 méter hosszú Winkler út.  
FOTÓ: FILEP ISTVÁN

Híres soproniak nyomában:  Dr. Winkler Adolf a városnak adományozta lőverét

A gyászoló édesapa utcája

www.facebook.com/ 
sopronitemahivatalos



Városi hírek2022. május 25. 3CIVITAS FIDELISSIMA Soproni Téma

ELEK 
SZILVESZTER

Közelebb 
hozni a ci-
vileket a 

katonasághoz – ez volt 
a legfőbb célja annak a 
programnak, amelyet 
a Magyar Honvédség 
Sopron Járás Területvé-
delmi Százada szerve-
zett szombaton a GYIK 
Rendezvényháznál. 

Hatalmas gépjárművek, a fil-
mekben látott fegyverek és 
felszerelések kavalkádja, vala-
mint finom étel a gulyáságyú-
ban – többek között ezek vár-
ták az érdeklődőket az egész 
napos programon. A résztve-
vők haditechnikai, fegyver-
zeti és taktikai bemutatót 
is láthattak. A jelen és a jövő 
mellett a múlt egy szelete is 
szórakoztatta a nagyérdeműt: 
a nagycenki hagyományőrzők 
harcoltak, a Soproni Honvéd-
Hagyományőrző Egyesület 
képviselői, valamint a Határ-
őr Hagyományőrzők Baráti 
Társaságának tagjai bemuta-
tókat tartottak.

A rendezvényt a Sopron 
Járás Területvédelmi Szá-
zad szervezte, melynek egyik 
fő feladata, hogy kapcsola-
tot teremtsen a lakosság és 
a Magyar Honvédség között. 
– A rendezvény résztvevői 

élénken érdeklődtek a hon-
védség iránt – emelte ki Né-
meth Csaba tartalékos hon-
véd százados, a Sopron Járás 
Területvédelmi Század szá-
zadparancsnoka. – Emellett 
korábbi katonák is eljöttek, 
akik megtudták, hogy meny-
nyit fejlődött a honvédség. 

A 2017-ben indult haderő-
fejlesztési program egyik 
alappillére volt, hogy Magyar-
ország valamennyi járásában 

létrehoznak tartalékos szá-
zadokat. A soproni katonák 
elismerten aktívak, ugyanak-
kor az öt eltelt év dacára so-
kan vannak, akik ténylegesen 
nincsenek tisztában azzal, 
hogy mit is csinál valójában a 
Magyar Honvédség. – Szeret-
nénk minél többször találkoz-
ni hasonló rendezvényeken 
keresztül a lakossággal, hogy 
bemutassuk, milyen sokré-
tű a katonáink tevékenysége. 

Ugyan sokan így gondolják, de 
a katona nem csak egy fegy-
verekkel a harctérre roha-
nó egyén. A Magyar Honvéd-
ség feladatainak nagy része a 
fegyver nélküli szolgálatból 
áll – emelte ki Németh Csaba.

A rendezvény megnyitóján 
beszédet mondott dr. Farkas 
Ciprián, Sopron polgármes-
tere, aki kiemelte: számunk-
ra hazánk békéje és biztonsá-
ga a legfontosabb.

A múltat, a jelent és a jövőt  is megismerhették az érdeklődők

Bemutatkoztak a katonák

A Magyar Honvédség Sopron Járás Területvédelmi Századának tagjai önvédelmi oktatást is tar-
tottak a szombati rendezvényen. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

ETZL EDGÁR

Újabb emlékmozdony járja a síneket: ünnepélyes 
keretek között mutatták be a GYSEV Zrt. alapítá-
sának 150. évfordulója alkalmából felmatricázott 
Taurust a soproni vasútállomáson.

A vasúttársaságnál 2009 óta 
hagyomány a mozdonyok 
matricázása. Elsőként  Haydn, 
majd Széchenyi István és 
Liszt Ferenc, aztán Erzsébet 
királyné, 2012-ben a GYSEV 
alapításának 140. évfordulója, 
később Wagner,  a páneurópai 
piknik, 2021-ben pedig a sop-
roni népszavazás 100. évfor-
dulójának tiszteletére avattak 
emlékmozdonyt. A mostani 
matricán egy 520-as gőzmoz-
dony – amely a vállalat legna-
gyobb teljesítményű gőzmoz-
donya volt – kerekei láthatók. 

– A soproni központú vas-
úttársaság százötven éves 

történetének legfényesebb 
időszaka 2010-ben kezdődött 
– emelte ki a jubileumi ün-
nepen mondott beszédében 
dr. Mosóczi László, az Innová-
ciós és Technológiai Minisz-
térium közlekedésért felelős 
államtitkára. Összefoglaló-
jában kitért arra, hogy az el-
múlt évtizedben több mint 
200 kilométernyi, folyama-
tosan karbantartott pályahá-
lózattal bővült a GYSEV mű-
ködési területe, valamint 20 
Stadler FLIRT motorvonattal 
és 11 Siemens Vectron moz-
donnyal gyarapodott a cég 
járműparkja.

Dr. Farkas Ciprián polgár-
mester kiemelte: a város éle-
tében mindig is kiemelt sze-
repet töltött be a kötött pályás 
közlekedés, ma is fontos szö-
vetségesként tekintenek a 
GYSEV Zrt.-re.

Kövesdi Szilárd, a GYSEV 
Zrt. elnök–vezérigazgatója ki-
tért arra, hogy milyen sokféle-
képpen ünnepli a vállalat jubi-
leumi évfordulóját. Elmondta: 
a most bemutatott emlékmoz-
dony mellett jubileumi logók-
kal díszítették fel a vasúttársa-
ság járműveit, és elindították 
a GYSEV150 sütijegyprogra-
mot. Júniusban postabélye-
get avatnak Magyarországon 
és Ausztriában, hamarosan 
pedig egy, a GYSEV krónikáját 
feldolgozó könyvet is kiadnak.

Az emlékmozdony avatá-
sán részt vett Barcza Attila, 
Sopron és térsége országgyű-
lési képviselője is. 

Az európai elhízás elleni nap alkalmából a Deák 
téren rendezett flashmobot a Soproni Gyógyköz-
pont. Az Eötvös-szakgimnázium diákjainak be-
vonásával egy polipot formáztak meg, melynek 
8 karjával a túlsúllyal együtt járó veszélyeket je-
lenítették meg.
A „villámcsődület” célja az 
volt, hogy szokatlan módon 
hívja fel a figyelmet az elhí-
zás egészségkárosító hatása-
ira. A testsúlytöbblet polip-
ként ábrázolásának megvan 
a magyarázata, hiszen – ha-
sonlóan a tengeri élőlényhez 
– az elhízás is lassan, sok-
szor hosszú ideig álcázva „ej-
ti el az áldozatát”. Miközben a 

kilók észrevétlenül rakódnak 
a testre, sorban jelennek meg 
a különféle társbetegségek. 
A polip nyolc csápja azokat a 
szövődményeket jelenítette 
meg, melyek a túlsúly leggya-
koribb velejárói, egészségünk 
„fojtogatói”.

Az elhízás következménye 
lehet a cukorbetegség, a szív- 
és érrendszeri betegségek, a 

magas vérnyomás, a tüdőbe-
tegségek, a stroke, a különfé-
le daganatok, a mozgásszervi 
betegségek vagy akár a med-
dőség is. A kialakult testsúly-
többlet hátterében legtöbb-
ször a helytelen táplálkozás 
és a mozgásszegény életmód 
áll. A kóros mértékű elhízás 
mintegy tíz évvel rövidítheti 
meg a várható élettartamot. 

Magyarországon minden 
negyedik ember elhízott-
nak számít, az Európai Unió 
tagállamai közül csak Málta 
előz meg minket ebben a nem 
éppen előkelő rangsorban. 
A szakemberek szerint élet-
mentő a megelőzés. 

Életveszélyes az elhízás

Az Eötvös-szakgimnázium diákjai polipot formálva mutatták be a túlsúly veszélyeit. FOTÓ: FILEP ISTVÁN
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Megnyitották a forgalom előtt a felújított Móricz Zsigmond ut-
cát. Mint arról lapunkban is beszámoltunk, a belvárosi utcá-
ban az út és a járda is megújult, múlt hét elején már birtokba 
is vehették a közlekedők. – A város útjai folyamatosan, lépés-
ről lépésre megújulnak – írta közösségi oldalán dr. Farkas Cip-
rián polgármester. Jelenleg is dolgoznak a Kossuth Lajos utcá-
ban a szakemberek, a tervek szerint július közepére készülnek 
el az útfelújítással, a szakasz addig a városközpont felé egyirá-
nyú. Kerülőútnak az Öntöde és Mártírok útját javasolja a kivite-
lező. A Lövér körúton – a Fenyves sor és a Felsőlövér út közötti 
szakaszon is megkezdődött múlt héten az út- és járdafelújítás, 
ahogy a Patak utcában is dolgoztak. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

MEGÚJULT UTAKON

Megnyílt a rózsakert 
Május 22-től már látogatható a fertődi Esterházy-kastély  Cziráky 
Margit rózsakertje. A nyitás napján vezetett rózsakerti séta is in-
dult. A nyolcezer rózsatő virágzása idején a rózsakert az eszter-
házai kastélykörnyezet kihagyhatatlan, egyedi látványossága. 
A korabeli fényképek és leírások alapján néhány éve újjáépített ró-
zsakertben most nemesített fajták pompáznak. Az itt tartott séták 
során szakember ismerteti a kert történetét, a legkülönlegesebb 
fajtákat, amelyek között fellelhető a Crimson Rambler rózsa is. Ezt 
Cziráky Margit grófnő is megcsodálhatta az eredeti, általa 1908-
ban létrehozott rózsakertben.A rózsakert minden nap 10 és 18 óra 
között látogatható. A vezetett sétákra az info@eszterhaza.hu 
e-mail-címen lehet regisztrálni.
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Ötven esz-
tendeje 
alakult a 

Soproni Helytörténé-
szek Baráti Köre. A civil 
szervezet tagjait mind 
a mai napig a kutatá-
sok éltetik.

Az elmúlt fél évszázad te-
vékenységét öt kötet vastag 
jegyzőkönyv őrzi, amelyeket 
dr. Ráczné dr. Schneider Il-
dikó, a kör tagja feldolgozott, 
hogy megírja a helytörténeti 
kutatásokat célul kitűző tár-
saság történetét.

–  A kör Szita Szabolcs kez-
deményezésére alakult abból 
a célból, hogy összefogja azo-
kat a soproni kutatókat, akik 
a soproni és a városhoz kötő-
dő helytörténetben mélyed-
nek el – utalt a kezdetekre az 
Erdészeti Múzeum egykori 
igazgatója. – Ezzel az össze-
fogással lehetővé vált a rend-
szeres eszmecsere, a tagok 
beleláthattak egymás kuta-
tásaiba, így egyrészt elke-
rülhetővé vált, hogy esetleg 
ugyanazt a területet egyszer-
re többen kutassuk, másrészt 
inspirálhattuk egymást, ötle-
teket adhattunk egymásnak, 
hiszen ahány ember, annyi 
látásmód.

A kört heten alapították, 
a fél évszázad alatt összesen 
68 taggal rendelkezett. Ah-
hoz, hogy valaki taggá váljon, 

egyrészt ajánlóval kellett 
rendelkeznie, másrészt el-
várt, hogy egy történelmi té-
mában székfoglalót tartson. 
A tagok havonta üléseztek, az 
idő pedig igazán tartalmasan 
telt, egy valaki előadást tar-
tott az általa kutatott hely-
történeti témában, amelyet 
kötetlen beszélgetések, akár 
véleményütköztetések kö-
vettek. Ahogy dr. Ráczné 
dr. Schneider Ildikó fogal-
mazott: igazi szellemi oázist 
jelentett a helytörténeti ku-
tatók számára a társaság te-
vékenysége, ahová az élet 
legkülönfélébb területéről 
érkeztek. A terítékre kerülő 
témák széles történelmi kort 
öleltek fel. A világháborús 

bombázásokról a kör azon 
tagjai, akik átélték azt az 
időszakot – így például 
dr. Kubinszky Mihály és Dá-
vidházy István – számos 
személyes részletet osztot-
tak meg a szemtanúk szem-
szögéből. A régész tagoknak 
köszönhetően ásatásokba 
is betekinthettek a helytör-
téneti kutatók, a pedagógus 
tagok iskolatörténeteket, 

diákhagyományokat vázol-
tak fel a találkozásokon, má-
sok izgalmas családfakutatá-
sukat osztották meg. A témák 
nagyon széles skálán mozog-
tak, amelyekből több könyv is 
született a tagok tollából.

A járványügyi helyzet alatt 
elmaradtak a személyes ta-
lálkozások, az enyhülés után 
most újabb tervek éltetik a fél 
évszázados kör tagjait.

A fél évszázad alatt  összesen 68 tagja volt a baráti körnek 

A helytörténet kutatói

KÖSZÖNTŐ:  A Soproni Helytörténészek Baráti Köre alapításának 
ötvenedik évfordulója alkalmából születésnapi találkozót tartott 
hétfőn este a Perkovátz-házban, ahol dr. Farkas Ciprián polgármes-
ter is köszöntötte a helytörténeti kutatókat. A jeles alkalom tiszte-
letére dr. Ráczné dr. Schneider Ildikó felidézte a kör elmúlt ötven 
esztendejének legfontosabb pillanatait, az estet egy jó hangula-
tú vacsora és baráti beszélgetés zárta.

1999-ben Nagylózsra kirándultak a Soproni Helytörténészek Baráti Köre tagjai. 

GYEREKNAPI PROGRAMOK: 
Városi gyermeknap 
Május 28., szombat 11 órától, Kodály tér 
Vidámság, móka, játékváros – gyermekbirodalommá vál-
tozik a Kodály tér. Fellép a Brass Line rézfúvós együttes, a 
Pendelyes néptáncegyüttes és a Vackor együttes, lesz tűz-
oltó-, rendőr-, mentőbemutató, ugrálóvár, óriáscsúszda, 
nagy légvár, fajátékok, lufihajtogatás.

Mesés Sopron
Május 28. 14 óra, Tourinform iroda 
Gyermeknapi városnézés családoknak

Gyereknap a múzeumvasúton
Május 29., vasárnap 10 órától, Nagycenk 
Pöfögő gőzössel, kézműves foglalkozással, ügyességi játé-
kokkal, fűtőház-látogatással és sok-sok meglepetéssel vár-
nak mindenkit. 

Gyermeknap Harkán 
Május 29. 10 órától, Harka, sportpálya
Kézművesek, árusok, arcfestés, körhinta, dodzsem, ugráló-
vár, bemutatók, koncertek 

Gyermeknap Eszterházán
Május 29. 10 óra, Esterházy-kastély 
Rózsalugas-kiállítás, Rózsalovag- és Rózsadáma-avatás, 
rózsakerti séták, családi piknik, kalandtúra, bőröndmese

Lenka és Palkó
Május 29. 15–17 óra, Macskakő Gyermekmúzeum 
Szegedi Katalin gyermekkönyv-illusztrátor lesz a Macska-
kő vendége. A bábos–mesélős előadás a gyermekmúzeum 
udvarán kezdődik 16 órakor, előtte és utána barkácsolnak a 
foglalkoztatóteremben. 

TEMATIKUS PROGRAMOK: 
Senior átmozgató torna
Május 25. 9 óra, Várisi út 2.

Séta az Alsólövérekben
Május 27. 15 óra, Erzsébet-kert

Erdei séta a Lövérekben
Május 28. 10 óra, Hotel Lövér 

2000 év nyomában Sopron utcáin
Május 29. 10 óra, Tourinform iroda

Regisztráció: www.visitsopron.com

Ne adj esélyt a trükkös csalóknak!
Május 25., szerda 15 óra, Pedagógusok Soproni Műve-
lődési Háza 

Filmvetítés: Anyám és más futóbolon-
dok a családból
Május 26., csütörtök 18 óra, Pedagógusok Soproni Mű-
velődési Háza 
Ajánló: Leskó Ágnes 

A megállíthatatlan „páncélos ék”
Május 27., péntek 17.30, Soproni TIT
Dr. Brummer Krisztián jogász, politológus előadása

100 év, 100 percben, 100 forintért 
Május 27. 20 óra, Lenck-villa parkja 
Az 1921-es népszavazást dokumentáló fotográfiák bemutatása 
Schäffer Ármin és Rombai Péter fotográfusok képanyagaiból. 
Akik beszélgetnek: Rombai Péter, dr. Tóth Imre, a Soproni Mú-
zeum igazgatója, történész, Bolodár Zoltán, a Soproni Múzeum 
fotó-adattárosa, moderátor: Szekeres Kriszta.

Punnany Massif koncert 
Május 27. 20 óra, fertőrákosi barlangszínház 

Játék tibeti hangtálakkal
Május 28., szombat 10.30, városi könyvtár 
Interaktív gyermekprogram 5–10 éves gyerekeknek

Moby Dick koncert 
Május 28. 19 óra, Hangár Music Garden

Szulák Andrea és a Studio 11 Ensemble
Május 28. 20 óra, fertőrákosi barlangszínház

Welcome Summer Party
Május 28. 23 óra, Búgócsiga Akusztik Garden

Örökkék ég a felhők mögött
Május 29., vasárnap 18 óra, Szent Margit-templom
Orbán Júlia versmondó műsora

Mesteremberek – Aranyosi Péter estje
Május 29. 20 óra, Liszt-központ

VIII. Sarkady Sándor Versmondó Verseny
Június 1., szerda 9 órától, Pedagógusok Soproni Műve-
lődési Háza 

Vidám tanévzáró
Június 1. 15 óra, pedagógusok művelődési háza 

EZ LESZ…  – programajánló

Játékunkban egy neves épületről vagy köztéri alkotásról mutatunk be részletet, olvasó-
inknak pedig az a feladatuk, hogy a részletből felismerjék az egészet, és megírják nekünk, 
melyik alkotást rejtettük el. Azok között, akik a helyes megfejtést június 1-ig beküldik a 
Soproni Téma, 9400 Sopron, Pf. 241. vagy a szerkesztoseg@sopronitema.hu e-mail-cím-
re, ajándékot sorsolunk ki.

Május 11-i rejtvényünk megfejtése: Balfi utca 1–3., szerencsés megfejtőnk: 
Kováts Attila, Sopron, Táncsics Mihály utca.

A Balfi utca 1–3. számú téglaépület 
A Várkerületről egy szűk, rövid ut-
cácskán, az Ikvahídon haladva találjuk 
magunkat szemben egy nagyon jellegze-
tes, soproni épülettel, melynek tervezője 
Handler Nándor (1836–1888) soproni épí-
tész volt. Handler a téglaépítés terén szer-
zett korábbi tapasztalatait és elképzeléseit 
élete utolsó monumentális alkotásán, ezen 
a lakóépületen összegezte 1887-ben. A ha-
talmas épület arculatát a tégla kizáróla-
gos alkalmazása határozza meg, ami azért 
is érdekes és számított újdonságnak, mert 
Sopronban a tégla ilyen jellegű felhaszná-
lása korábban kizárólag ipari épületeken 
volt elképzelhető. A lakóház a maga ide-
jében sok kritikát kapott, mondták komor-
nak, szigorúnak, és ez a hatás a téglafelü-
letek természetes sötétedésével még csak 
tovább fokozódott. 

Az első világháborút megelőzően ebben 
az épületben működött Maszlovits Antal 
vendéglője, az ő üzletét 1914-ben Pfeiffer 
Samu vásárolta meg, majd újabb tulajdo-
nosváltás követően az a Tiwald Gusztáv 
nyitott a házban vendéglőt, aki 1912 áp-
rilisában a Kárpátia óceánjárón dolgozott 
pincérként, és maga is részt vett a Titanic 
szerencsétlenségét követően az óceánjáró 
túlélőinek mentésében. A konventépület-
nek is nevezett ház oromzatán napóra és 

egy nagyméretű, ritkaságszámba menő, 
öntöttvas Krisztus-szobor látható. A nap-
óra az idők folyamán elrozsdásodott, szét-
esőben volt, ezért Langer György javaslatá-
ra és a megvalósítást is segítő munkájával 
a Soproni Városszépítő Egyesület azt 2006-
ban felújíttatta, ekkor került a város címe-
re is az óralapra. 
Fotó és szöveg: Pluzsik Tamás

HOL JÁRUNK?  – rejtvény
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Ízletes borok, finom ételek, hangulatos koncer-
tek – idén is népszerű volt a Soproni Borünnep. 
A háromnapos rendezvényen több mint tízezren 
vettek részt. 

Borospoharak csillogtak a le-
menő nap fényében pénteken 
– a soproni borvidéki borver-
seny díjkiosztásával, vala-
mint fúvószenével kezdődött 
az idei bornapok program-
ja. A régi piactéri parkoló-
nál felállított nagyszínpadon 

több országos hírű zene-
kar, előadó is fellépett, éne-
kelt például Malek Andrea, 
a Maszkura és a Tücsök-
raj, Paulina, a Bohemian Be-
tyars, valamint fellépett a 
Lóci játszik és A madarak ze-
nekar is. A bástyagödörnél 

a pódiumszínpadon dj-k ze-
néltek, a két helyszín között 
pedig kézművesek, borászok 
és ételárusok foglalták el a 
járdát. 

– Sopronban a bor nem 
csupán egy ital – kezdte a 
rendezvényt megnyitó beszé-
dét dr. Farkas Ciprián polgár-
mester. – Apáról fiúra szálló 
hagyomány, turisztikai vonz-
erő és komoly gazdasági té-
nyező is, hiszen sokan élnek 
Sopronban a borból, a bor-
termesztésből. Ennél fogva 
mondhatjuk, hogy Sopronban 

a bor a kultúránk része. Arra 
pedig vigyáznunk kell. Éppen 
ezért az önkormányzat is tá-
mogatja a borászokat, a hegy-
községet és a borlovagokat, 
tehát mindenkit, aki abban 
érdekelt, hogy a soproni bor-
nak a színvonala emelkedjen 
és a soproni bor megítélése jó-
val magasabb polcra kerüljön, 
mint amilyenen most van. Mi 
tudjuk pontosan, hogy amit 
a pohárba töltünk, az jó! De 
hogy ezt máshol is így érez-
zék, ahhoz még sokat kell 
dolgoznunk. 

„Mi pontosan tudjuk,  hogy amit a pohárba töltünk, az jó!”

 A soproni bor ünnepe
Minden eddiginél nagyobb területen rendezték meg az idei borünnepet – három napra benépesült az egész Várkerület.

JEGYZET

Még időben vagyunk
HORVÁTH FERENC   
főszerkesztő

Talán az akkori városi fúvószenekar sem hit-
te, hogy kezdeményezése, a borünnep, amely 
kezdetben egynapos volt, és a Várisi-erdőben, 
a zenepavilon környékén rendezték meg, ha-
gyománnyá nemesedik. Az elsőt évről évre 
újak követték, s az elmúlt évtizedekben a bor-

ünnep többnapossá 
vált, programja „ki-
színesedett”, s való-
ban a bor tavaszi ün-
nepévé emelkedett. 
Az idei volt minden 
idők legnagyobb és 
talán legsikeresebb 
rendezvénye.

A soproniak értik és érzik a bor varázsát, s 
különösen büszkék a helyi termelőkre, akiknek 
többsége génjeiben hordozza a szőlőművelést 
és a borkészítés művészetét. Mert egy igazán jó 
bor megalkotása valóban művészet. Ez így van 
akkor is, ha mostanában – valljuk be – kevés 
igazán kiemelkedő műremek születik a sopro-
ni pincékben. Vagy ha igen, akkor azok a palac-
kok nem jutnak el – egy-egy kivételtől eltekintve 
– a legrangosabb hazai és külföldi versenyekre.

Napjainkban nehéz megítélni, hogy a mi bor-
vidékünk hol is helyezkedik el az ország bor-
térképén. A villányi, a szekszárdi, az egri, az 
etyeki borvidékről, hogy Tokajt ne is említsem, 
szinte naponta érkezik valamilyen hír egy-egy 
eseményről, rendezvényről, valamilyen inno-
vációról vagy éppen borai sikerességéről. Az 
előbb említett borvidékek mindegyike a jó bor 
jelképé vált, s van víziójuk jövőjükről.

A Soproni borvidék kétségkívül nehéz hely-
zetben van. A gazdák legtöbbször a tőkehiányt, 
a csökkenő termőterületet, s mostanában az 
egyre emelkedő költségeket emlegetik. Azt már 
én teszem hozzá, hogy a borvidék imázsának a 
megteremtéséért többet is lehetne tenni, éppen 
a nagyszerű múltra, a még mindig meglévő ér-
tékekre és a kiváló gazdákra alapozva, de ah-
hoz el kellene dönteni, hogy mit is szeretnénk 
hosszú távon kezdeni a soproni borral. S ha eb-
ben egyezségre jutottunk, akkor kell megkeres-
ni a szükséges forrásokat, eszközöket és az el-
képzeléseket megvalósítani tudó személyeket. 
Lehet, tévedek, de én nem látom ezt az egységes, 
az ágazat minden részére és részletére kiterje-
dő víziót, amely mentén előbbre juthatnánk. S 
mielőtt még valaki félreértene! Akadnak minő-
séget teremtő termelők, mindannyian ismerjük 
azt az öt–tíz borászatot, amely évről évre az át-
lagon felül produkál, amelynek egy-egy tétele 
pedig egészen biztosan ott van (vagy ott lehet-
ne) minimum a magyar élvonalban, de én most 
az egészről beszélek. Az összkép pedig, bármi-
lyen fájdalmas is, még korántsem olyan, ami-
lyet szeretnénk – annak ellenére, hogy vannak 
kiváló rendezvényeink mint a borünnep vagy a 
Soproni Szüreti Napok.

Úgy vélem, lépni kellene, talán még időben 
vagyunk…

• Általános segélyhívó  112
• Mentők      104
• Orvosi ügyelet 312-010
• Soproni Gyógyközpont     

központi szám  514-200 
előjegyzés  514-205, 514-206

• Soproni Katasztrófavédel-
mi Kirendeltség (Tűzoltó-
ság, Polgári Védelem) 
 105, 510-672, 510-617

• Rendőrség      107, 311-234
• Előfizetői tudakozó  11818
• Belföldi tudakozó  11800
• Polgármesteri hivatal      

 06-80/204-322, 515-100
• Soproni Polgárőr 

Egyesület      06-30/385-5732

• Sopron Holding    514-600 
• Közútkezelés  515-123
• Gyermekjóléti szolgálat      

 524-361

• Soproni Szociális 
Intézmény      506-400

• Támogató szolgálat     
 06-20/395-9040

• Családsegítő   524-361
• Családok Átmeneti 

Otthona      524-362
• Pártfogó felügyelet      

 508-126, 508-395, 508-392
• Lelki első  segély-szolgálat     

 116-123
• Drog stop      06-80/505-678
• Magyar Autóklub      188
• Áramszolgáltató      

 06-80/533-533
• Vízszolgáltató       519-100
• Gázszolgáltató      

 06-80/440-141
• MÁV      06-1/3 49 49 49
• GYSEV      577-212
• Kisalföld Volán      313-130

KÖZÉRDEKŰ SZÁMOK

„... a borvidék imázsának a 
megteremtéséért többet 
is lehetne tenni, éppen a 
nagyszerű múltra, a még 
mindig meglévő értékek-
re és a kiváló gazdákra 
alapozva...”

Szerkesztőségünk fennállása óta elkötelezett a soproniak bemutatása mellett. Ezért olyan embe-
reket keresünk, akik valamiért kiérdemelték a körülöttük élők szeretetét, tiszteletét. Lehet ő egy 
nagymama, másokon segítő ezermester vagy tanácsadó, egy közösség szervezője vagy aktív tag-
ja. 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!  
szerkesztoseg@sopronitema.hu

HÉTKÖZNAPI HŐSÖKET KERESÜNK!
Nem kapta meg 

az újságot?
Terjesztési reklamáció: 

+3620/368-2027

Verseny középiskolásoknak: a jövő bölcsődéje, óvodája
A székelyudvarhelyi Benedek Elek Pedagógi-
ai Líceum csapata nyerte a  „Legyetek ti is 
pedagógiai innovátorok” című megméret-
tetést. A versenyt a Soproni Egyetem Bene-
dek-kara hirdette meg – hagyományterem-
tő céllal. A megmérettetésre 3 fős külhoni 
és magyarországi középiskolás csapatok je-
lentkezhettek. A több mint 30 induló közü-

lük a legjobb 12 jutott a soproni döntőbe, 
amelyet múlt csütörtökön tartottak. 

– Ez nem egy klasszikus tanulmányi 
verseny volt, itt nem számokat, adato-
kat, kronológiát kértünk számon, hanem 
arra voltunk kíváncsiak, hogy a 21. száza-
di középiskolás gyerekek hogyan képzelik 
el a jövő bölcsődéjét, óvodáját – mondta a 

megnyitón dr. habil. Varga László, a Soproni 
Egyetem Benedek-karának dékánja.

A verseny fővédnöke dr. Lőrinczi Zol-
tán, nemzetközi ügyekért felelős államtit-
kár volt. A megmérettetés után gálaestet 
tartottak, melyen részt vett dr. Farkas Cipri-
án polgármester és Csiszár Szabolcs alpol-
gármester is.

A borünnepen nemcsak a felnőtteknek, de a gyermekeknek is 
szerveztek programokat.

Idén is üvegpohárból lehetett kóstolni a soproni borokat.  
FOTÓK: FILEP ISTVÁN 
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MADARÁSZ RÉKA

Már Sopronban és környékén is lehetőségünk 
van arra, hogy ha van egy elhanyagolt telkünk, 
néhány óra alatt megszabaduljunk az azt borító 
bozóttól. Mindezt egy hidrosztatikus mulcsozó 
robot teszi lehetővé.

Ifjabb Mayer Nándor és fia az 
eszköz beszerzését megelőző-
en szőlőskertek és egyéb ma-
gánterületek tulajdonosaival 
beszélgetett, akik folyama-
tosan küzdenek az elgazoso-
dás problémájával. A felmérés 
után, idén alapították meg a 
vállalkozásukat.

– Az elhanyagolt terüle-
tet a természet megpróbál-
ja visszahódítani: először az 
egynyári gyomnövények je-
lennek meg rajta, hamarosan 

megtelepednek az évelő gyo-
mok is, pár év elteltével pe-
dig a fás szárú növények, a 
cserjék és az áthatolhatatlan 
bozótos – tudtuk meg ifjabb 
Mayer Nándortól. – Ilyenkor 
több megoldás is szóba jöhet: 
felbérelhetünk fűkaszás em-
bereket, vagy megbízhatunk 
olyan vállalkozót is, aki ren-
delkezik egy több tíz tonnás 
eszközzel, ami nyilvánvalóan 
meg tud birkózni a feladattal. 
Ha sem a költségvetés, sem a 

terület paraméterei nem te-
szik lehetővé a gépóriásokkal 
történő munkavégzést, akkor 
keresnek meg bennünket.

A robusztus felépítésű, ám 
mégis kezes, hidrosztatikus 
mulcsozó (szárzúzó) gumi-
hevederes talpai hidrauliku-
san oldalirányba kitolhatók, 
így a felhasználási területe 
számottevő. 

– A robotunk akár egy 1500 
négyzetméteres területet is 
képes egy óra alatt megtisztí-
tani, ami kézi erővel két–há-
rom napig tartana – folytatta 
a vállalkozó. – A robot távve-
zérléssel működik, a teljesít-
ményéhez képest csendes, kí-
méli a környezetet. Mivel kicsi 
az önsúlya, nem rombol, nem 
hagy maga után mély nyomo-
kat a talaj felületén.

Bozótirtás mesterfokon

Útszéleket, gátakat, töltéseket is karban lehet tartani a mulcsozó robottal. 

1. Intézmények
2. Lakóközösségek
3. Családi házak

4. Balkon, erkély, terasz
5. Vállalkozások

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata a 2022. évben 
Sopron közigazgatási területén

versenyt
hirdet a következő kategóriákban:

környezetszépítŐ
Felhívás! 

Részvételüket előre is köszönjük! 
Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata – Városüzemeltetési Osztály 
Elérhetőségek: tel.: 06-99/515-157, e-mail: rauch.richard@sopron-ph.hu

a versenyben való 
részvétel feltétele 
a nevezés, melyet a következő 
címre kell küldeni: 
Sopron Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatal 
Városüzemeltetési Osztály  
9400 Sopron, Fő tér 1.

nevezési határidő
2022. június 10. 
Értékelésre kerül minden kategóriában az, 
aki írásban nevezett be a versenybe.

a szakértő bizottság az értékelést 
június utolsó hetében végzi:
• az épület (udvar, előkert, oldalkert) és a 

csatlakozó közterület gondozottsága
• az épület virágosítása és 

gondozottsága alapján

győzteseket kategóriánként 
hirdetnek, akik jutalmul 
vásárlási utalványt kapnak
I. helyezett: 50 000 Ft, 
II. helyezett: 40 000 Ft, 
III. helyezett: 30 000 Ft értékben.

MADARÁSZ RÉKA

A méhek világnap-
ja célja, hogy minél 
több információt sze-
rezhessünk ezekről a 
rovarokról, amelyek-
nek a száma drasztiku-
san csökken. A Soproni 
Egyetem változatos 
programokkal emléke-
zett meg az esemény-
ről pénteken.

Először 2018. május 20-án ke-
rült a naptárakba a méhek 
világnapja annak emlékére, 
hogy 1734-ben ezen a napon 
született az európai méhé-
szet kiemelkedő alakja, az első 
osztrák méhészeti iskola egy-
kori vezetője, Anton  Janša(wd). 
Pénteken délután ismeretter-
jesztő előadásokkal, mézkós-
tolóval és a botanikus kertben 
található kaptárak megfigye-
lésével hívták fel a figyelmet a 
méhek védelmére.

– Sok információ kering a 
méhekkel kapcsolatban, pél-
dául az, hogy az élelmiszere-
ink egyharmada függ a mé-
hektől, vagy az, hogy ha a 
méhek eltűnnének a Földről, 
akkor az emberiség is – részle-
tezte prof. dr. Lakatos Ferenc, 
a Soproni Egyetem Erdővé-
delmi Tanszékének egyetemi 
tanára. – Ennek ellenére a 

legtöbben nem ennek megfe-
lelően élnek, gondoljunk csak 
arra, hogy szinte minden kert-
tulajdonos kéthetente lenyírja 
a füvet!

A méhek világnapját azért 
is hozták létre, hogy többet 
tudjunk meg a rovarokról. 
A legtöbben azzal sincsenek 
tisztában, hogy minden egyes 
virág fontos a méhek számára. 

– Magyarországon 1,2 mil-
lió méhcsalád van, ami euró-
pai viszonylatban soknak szá-
mít – folytatta a professzor. 

– Sokan élnek méhészetből, és 
egyre többen vannak azok is, 
akiknek a kertje végében van 
néhány méhkaptáruk. Ők oda-
figyelnek arra is, hogy a kert-
jükben megfelelő számú virág 
legyen. Tavasszal ugyanis még 
nincs probléma: virágoznak a 
gyümölcsfák, a repce, az akác. 
A hárs és a napraforgó elvirág-
zása után azonban már gon-
dot jelent a méhek számára a 
porgyűjtés, amin az utódok 
táplálása és természetesen a 
méz léte is múlik.

– Bánjunk óvatosan a per-
metezéssel! – javasolta prof. 
dr. Lakatos Ferenc. – A tevé-
kenységet lehetőleg napnyug-
ta után végezzük, így ugyanis 
napkeltére, mire a méhek elő-
jönnek, már felszívódik a ká-
ros anyagok nagy része. To-
vábbá ültessünk minél több 
virágot és gyümölcsfát! A mé-
hek világnapján itt, az egyete-
men az év fáját, egy nagylevelű 
hársot ültettünk el, ami amel-
lett, hogy remek méhlegelő, ki-
váló mézforrás is.

Magyarországon  1,2 millió méhcsalád él, ez soknak számít 

Méhek nélkül nincs élet

A méhek napján az érdeklődő gyerekek megnézhették a botanikus kertben lévő méhkaptárakat is.

MEGKÉRDEZTÜK  olvasóinkat

MÁTÉ ERNŐNÉ: 
Ezeknek a szorgos rovaroknak 
köszönhetjük a mézet, ami 
mindenféle vitaminnal tele 
van, nagyon jót tesz a szerve-
zetnek. Mikor kinyílik a bodza 
és az akác, már repülnek is, 
és gyűjtik a virágport, közben 
szerencsére a meggyfáinkat 
is beporozzák. Fontos, hogy a 
kertben legyen valami, amiből 
tudnak táplálkozni, mert na-
gyon hasznosak az embernek.

MAKAI GERGELY: 
A méhek fontos szerepet ját-
szanak a növények beporzásá-
ban. Jó, hogy fáradhatatlanul 
végzik a munkájukat, a me-
zőgazdaság nagy bajban len-
ne nélkülük. Nemrég a dara-
zsak befészkelték magukat a 
házunk egy nyílásába, és nem 
találtunk szakembert, aki se-
gítsen, így magunknak kellett 
megoldani a problémát...

DROBINA TAMÁS:
A darazsak szemtelenül az 
ember arcára és az ételre 
szállnak, a méhek ezzel el-
lentétben nem támadnak, ha 
békén hagyják őket. Egyéb-
ként gyakran fogyasztok mé-
zet. Úgy hallottam, a többi 
méhtermék is jótékony hatás-
sal van az egészségre, megéri 
utánaolvasni. A kaptárjukat 
alkotó viaszt is sok mindenre 
lehet használni.

NÉMETHNÉ  
URBÁN-SZABÓ MÁRIA:
Méhész volt a szomszédom, 
sokat tudtam meg tőle a ro-
varokról. Érdekes, hogy egy 
királynő vezeti a rajt. Egyszer 
egy nagy méhraj telepedett az 
egyik fánkra: a szakembernek 
csak a királynőt kellett kicsal-
nia a kaptárból, a méhcsalád 
pedig magától követte. Úgy 
tudom, ha a méhek kihalnak, 
akkor mi leszünk a következők.

Mit gondol a méhekről?
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Országos sajtótájékoztatót 
tartottak hétfőn Budapes-
ten a Soproni Nyár rendez-
vényeiről, a barlangszínház 
előadásairól. A programokat 
dr. Ragány Misa, a Pro Kultúra 
ügyvezető igazgatója ismertet-
te. Az eseményen jelen volt a 
rendezvényeken közreműkö-
dő több művész is. Dr. Simon 
István, Sopron alpolgármes-
tere kiemelte: a Soproni Nyár 
színvonalas eseménysoroza-
ta lehetőséget kínál a hazai és 
külföldi vendégeknek, hogy a 

kiemelkedő színvonalú elő-
adásokon és programokon túl 
megismerhessék Sopront és 
környékének művészeti, épí-
tészeti és kultúrtörténeti em-
lékeit, Fertődöt és Nagycen-
ket, a Fertő-tájat és a Sopront 
övező természeti környezetet. 
Az alpolgármester szólt arról 
is, hogy a Nyugat-Pannon táj 
kétezer éves kultúrtörténete 
itt tetten érhető, s számos von-
zó program várja az érdeklő-
dőket a határon túl, a szom-
szédos Ausztriában is. 

Közel 600 néptáncos lépett 
színpadra a hétvégén a fer-
tőrákosi barlangszínházban. 
Mint arról lapunkban is be-
számoltunk, új helyszínen 
rendezte meg idén a Soproni 
Petőfi Sándor Általános Isko-
la és Alapfokú Művészetok-
tatási Intézmény, valamint a 
Soproni Pendelyes Kulturá-
lis Egyesület a hagyományos 

néptáncos programját. A Zeng 
a lélek című esemény célja az 
volt, hogy bemutassa: a Kár-
pát-medencei magyarság és 
az itt élő nemzetiségek kultú-
rája milyen kölcsönhatásban 
áll. A program főszereplői az 
iskola művészeti osztályainak 
tanulói voltak, a szervezésben 
pedig oroszlánrészt vállaltak 
a pedagógusok. 

Soproni Nyár

Néptánckavalkád 
a barlangban

MADARÁSZ RÉKA

Kevesen tudják, hogy a márciusi if-
jakról szóló Most vagy soha! című 
film egyik operatőre a soproni szár-
mazású Vass Gergely. De hogyan 

is jut el valaki odáig, hogy egy nagyjátékfilm-
ben ilyen fontos pozíciót töltsön be? Erről is 
kérdeztük. 

– Hogyan lettél operatőr?
– Úgy szerettem bele a 

filmalkotásba, hogy Sopron 
macskaköves utcáin sétálgat-
tam, kezemben egy fényké-
pezőgéppel, és a várost fotóz-
tam. A Pannonhalmi Bencés 
Gimnázium nyári színház- és 
fotókurzusán döntöttem úgy, 
hogy National Geographic-
os fotósként be fogom járni 
a világot. Több pályázaton is 
nyertem, volt önálló kiállítá-
som is. Aztán egyszer feltet-
tem a kérdést a mesteremnek, 

Philip Brame-nak, hogy „mi 
lenne, ha fotográfus lennék?”. 
Ő erre azt felelte, hogy „te le-
gyél operatőr!”. Csak később 
árulta el, hogy úgy érezte, 
annyi mindent akarok képi-
leg megfogalmazni, hogy jót 
tenne ezeknek a képeknek, ha 
mozognának. Elsőre felvettek 
a Színház- és Filmművésze-
ti Egyetemre, ahova 1600-an 
jelentkeztünk 16 helyre. Lóth 
Balázs, a Most vagy soha! ren-
dezője az osztálytársam volt.

– Így kerültél a filmhez?

– Nem. A vezető opera-
tőr, Dobos Tamás ragaszko-
dott hozzá, hogy én legyek a 
második kameránál, ugyan-
is van már ebben tapasztala-
tom. Többnyire ugyanazok-
kal az emberekkel dolgozunk 
együtt, fontos, hogy fél sza-
vakból is megértsük egymást.

– Melyik munkádra vagy 
a legbüszkébb?

– A Virágvölgy című nagy-
játékfilmnek szép utóélete 
volt: sok fontos fesztiválon vett 
részt, és Karlovi Varyban díjat 
is nyert. Az első netflixes pro-
dukció, amiben dolgoztam, a 
Barbárok című televíziós so-
rozat volt. Most jön ki Szövé-
nyi-Lux Balázs rendezésében 
Az első kettő, ami nagyon ígé-
retes filmnek tűnik. Tizenhat 
nap alatt raktuk össze egy fan-
tasztikus táborral. 2012-ben 
létrehoztam egy gyártócé-
get is, és producerként nagy-
szabású munkákban vettem 

részt.  Dobos Tamással úgy 
dolgoztam először együtt, 
hogy koproducere voltam an-
nak a reklámnak, amit ő ren-
dezett. Viszont éppen a pro-
ducerkedés közben jöttem rá, 
hogy engem az operatőrség 
tesz igazán boldoggá. Imá-
dom a szakmámat, el sem tu-
dom képzelni, hogy mást csi-
nálnék, hiszen a hobbim vált a 
hivatásommá.

– Hogyan egyeztethe-
tő össze a magánélet ezzel 
a hektikus hivatással?

– A mi szakmánk nem csa-
ládbarát. Olykor tizennégy–ti-
zenhat órát dolgozunk, sok-
szor külföldön vagy akár egy 
másik kontinensen. Toleráns 
társra van szükség. Tíz éve va-
gyunk együtt a feleségemmel, 
aki szerencsére nem szak-
mabeli. Két éve költöztünk 
Budapestről Szentendrére. 
Kisfiúnk, Marci nyáron lesz 
hároméves.

„A mi szakmánk  nem családbarát, olykor 14–16 órát dolgozunk”

A hobbija vált hivatássá

A márciusi ifjakról szóló film egyik operatőre volt a soproni származású Vass Gergely (jobbra). FOTÓ: FILEP ISTVÁN

Dr. Simon István alpolgármester kiemelte: a Nyugat-Pannon táj 
kétezer éves kultúrtörténete Sopronban és környékén tetten 
érhető. FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS

1977
Ivócsarnok épül Balfon
Egyre több turista tekinti meg 
Balfot, és sokan szeretnének 
kortyolgatni a messze földön 
híres balfi ásványvízből. Ezért 
még az idei év első negyedé-
ben elkészül az új balfi ivócsar-
nok építési terve. A korszerű, 
szép kivitelű csarnokot a Sil-
vanus-forrás mellett építik fel. 
Az építkezési munkák az idén 
megkezdődnek. Mind a gyógy-
intézetből, mind a gyógyszál-
lóból fedett folyosó vezet majd 
az ivócsarnokba. A látogatók a 
helyszínen is ihatnak a vízből, 
azonkívül a csarnokban az or-
szágban palackban árusított va-
lamennyi ásvány- és gyógyvíz-
ből is vásárolhatnak. (Kisalföld)

Norvég pedagógusok
Harminctagú norvég óvodape-
dagógus-küldöttséget fogadott 

a Soproni Óvónőképző Intézet 
igazgatósága a hét elején. Az 
ének-zenei szakcsoport ugyan-
ezen a napon délután előadá-
sokban ismertette a vendégek-
kel a magyarországi óvodákban 
folyó ének-zenei és módszerta-
ni munkát. A ritmusérzék fej-
lesztésének játékos gyakorlási 
formáiról Holló Sándorné in-
tézeti tanár, a zártláncú tv fel-
használásának ének-módszer-
tani vonatkozásokban történő 
eredményeiről és módjairól 
dr. Emresz Károlyné intézeti ta-
nár tájékoztatta a vendégeket. 
(Kisalföld)

1957
KISZ-bál Sopronban
Május 25-én bált rendez a KISZ 
szervezet a soproni lakatosáru-
gyár kultúrtermében. Ez már a 
második KISZ-bál lesz Sopron-
ban. Vannak a fiatalok között 

többen, mint például Lakatos 
László, a zárgyár ifjúmunkása, 
Rácz István, az Autóalkatrész-
gyár ifjúmunkása, Golnhoffer 
Sándor és Bognár Béla, a se-
lyemgyár KISZ tagjai, Rédecsi 
Mária, a ruhagyár, Salamon La-
jos, a Vendéglátóipari Vállalat 
ifjúmunkása, akik falusi agi-
tációra jelentkeztek. Szívesen 
mennek ki a közeli községek-
be, hogy elbeszélgessenek a 
paraszt fiatalokkal a KISZ élet-
re hívásáról és annak feladatai-
ról. (Kisalföld)

1927
A kormányzó Sopronban
Kettős hazafias ünnep volt Sop-
ron városában. Délelőtt szen-
telték fel s adták át a 3. huszár-
ezrednek új zászlaját, a város 
adományát, és ugyancsak dél-
előtt iktattak be száztizenöt vi-
tézt a vármegye és a város által 

adományozott vitézi telkük-
be. A kettős ünnepségen meg-
jelent nagybányai vitéz Horthy 
Miklós, Magyarország kormány-
zója és felesége. „Vitéz bajtár-
saim! Átadom nektek egy-egy 
darabját annak a megáldott 
földnek, amelyet ti az elmúlt 
világháborúban olyan halált 
megvető vitézséggel védel-
meztetek. Szeressétek ezt a föl-
det, amely békés otthont, meg-
élhetést biztosító kenyeret ad, s 
amelynek talajában családotok 
fája mélyen fog gyökeret verni, 
hogy nemzedékről nemzedékre 
életképes hajtásokat hozzon. 
A magyarok Istenének áldása kí-
sérjen hazafias munkátokban!” 
– mondotta a kormányzó. Az 
ünneplő közönség lelkes éljen-
zésben részesítette nagybányai 
vitéz Horthy Miklóst és az új tel-
kes vitézeket (…). (Kis Újság)
Összeállította: 
Pluzsik Tamás

TALLÓZÓ  – válogatás a korabeli sajtóból

125 ÉVVEL EZELŐTT,  1897. május 23-án leplezték le a Széche-
nyi-szobrot a Széchenyi téren. A szobor alakját Izsó Miklós for-
mázta meg, de váratlan halála után Mátrai Lajos György készí-
tette el azt. A kőfaragó munkákat Hild Lipót végezte.
85 ÉVVEL EZELŐTT,  1937. május 23-án született Debrecen-
ben G. Nagy Béla, dekoratőr, grafikus. A Széchenyi-gimnázi-
umban tanult, a Berzsenyi-líceumban tett érettségit. Egy ideig 
az ELTE vegyészmérnöki karán tanult. 1962-ben idegenvezetői 
végzettséget szerzett német és orosz nyelven. 1963-tól Szabó 
Alajos grafikusművésznek volt a munkatársa. Fényképeit a 60-
as évek második felétől 1976-ig készítette. Sopronban hunyt el 
1989 decemberében.
70 ÉVVEL EZELŐTT,  1952. május 23-án született Sopronban 
Huszár László költő, író, újságíró–szerkesztő, népművelő. Bal-
fon hunyt el 2016. október elsején. A következő évben emlék-
táblát avattak tiszteletére a balfi művelődési ház falán.
A SZÉCHENYI ISTVÁN VÁROSI KÖNYVTÁR INTERNETES 
OLDALÁN (WWW.SZIVK.HU) MEGTALÁLHATÓ ADATBÁ-
ZISBÓL KÖZLÜNK RÉSZLETEKET. 

EZ TÖRTÉNT  – múltidéző
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Első helyet szerzett a váltófutó magyar bajnok-
ság küzdelmeiben a Soproni Atlétikai Club U20-
as csapata – az együttes a 4×800-as versenyen 
diadalmaskodott. 

A Dolmány Emma, Kádár 
Eszter, Moser Boglárka, Nagy 
Emma összeállítású U20-
as soproni együttes nyerte a 
négyszer nyolcszáz méteres 
váltófutóversenyt Kecskemé-
ten – ráadásul nagyon meg-
győző fölénnyel.

– Talán nem túlzás azt állí-
tani, hogy nagyon megvertük 
a mezőnyt, 100 méteres előny-
nyel futott be a célba az utol-
só versenyzőnk – kezdte Né-
methné Csordós Rita, a SAC 
edzője. – Hat csapat indult 
a versenyen, a lányok pedig 

kirobbanó formában voltak, 
nagyon örülök ennek a siker-
nek. Már csak azért is, mert 
formaidőzítésről nem beszél-
hetünk, külön nem készültünk 
erre a versenyre, mégis győzni 
tudtunk. Mivel 800-as távról 
van szó, nincs akkora jelen-
tősége a váltóbot átadásának, 
mint egy sprintversenyben, de 
ezt is gyakoroltuk a lányokkal.

A váltófutó magyar baj-
nokságon sok szám közül 
választhatnak a verseny-
zők a 4×100-as sprinttávtól a 
4×1500-as versenyig. U14-es, 

U16-os, U18-as és U20-as kor-
osztályok indultak a megmé-
rettetésen, a SAC U20-asai 
nyerték az aranyat, az U16-os 
csapat pedig a bronzérmet.

– A váltófutó-bajnokságot 
felkészülési versenynek tekin-
tettem, nagy feladatok állnak 
előttünk: júniusban például 
Szekszárdra, az országos baj-
nokságra utazunk – zárta Né-
methné Csordós Rita.

Az U14–U16-os területi at-
létikai bajnokságon pedig 
négy aranyérmet szereztek a 
soproni atléták.

Némethné Csordós Rita:  Nagy feladatok állnak előttünk

Aranyérmes váltófutók

A váltófutó magyar bajnokságon 1. helyezést szerzett csapat tagjai (b-j): Dolmány Emma, Moser Boglárka, Nagy Emma, Kádár Eszter.

KOSÁRLABDA
Sopron KC – Alba Fehérvár

Bajnoki mérkőzés, rájátszás, 1. meccs, Sopron, május 18. 
Az eredmény hosszabbítás után alakult ki.

90–91  
(18–25, 21–15, 15–23, 24–15, 12–13)

Sopron:  
Mack 18/12, Myers 23/3,  

Sitku 8/6, Ford 10, 
Montgomery 22

Csere: Borisov 5/3, Werner, 
Halász, Supola 2, Takács N.

Fehérvár:  
Pongó 4, Vojvoda 16/9,  

Lukács 4, Fakuade 12, Davis 18/6
Csere: Smith 16/6, Omenaka 2, 

Stark 13/3,  
Szabó Zsolt 5, Takács M.

Edző:  
Kostas Flevarakis

Edző:  
Matthias Zollner

Alba Fehérvár – Sopron KC
Bajnoki mérkőzés, rájátszás, 2. meccs,  

Székesfehérvár, május 21.

87–72  
(19–13, 31–20, 26–19, 11–20)

Fehérvár:  
Pongó 12/3, Vojvoda 17/6, 

Lukács 15, Fakuade 9, Davis 4
Csere: Omenaka 6,  
Stark 7/3, Smith 4,  

Szabó Zsolt 7/3,  
Takács M. 6/6, Kass

Sopron:  
Myers 10/3, Fazekas 7/3,  

Borisov 11/6, Ford 20, 
Montgomery 9

Csere: Mack 9/3, Sitku, 
Supola 3/3, Werner,  

Halász, Takács N.

Edző:  
Matthias Zollner

Edző:  
Kostas Flevarakis

LABDARÚGÁS
ETO Akadémia – SC Sopron

NB III. nyugati csoport, Győr, május 22.

4–0 (1–0)

Gólszerzők:  
Szalka Máté, Lacza Alex (2), 

Deákovits Richárd

Gólszerző:  
-

Vezetőedző:  
Király József 

Vezetőedző:  
Bücs Zsolt

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 a

2022/2023-as tanévre vonatkozóan 
sopron Megyei Jogú város széchenyi istván tanulmányi Ösztöndíjára.

az ösztöndíj egy teljes tanévre, azaz tíz hó-
napra szól. az ösztöndíjjal járó juttatások:
– az ösztöndíj odaítélésének napját magá-

ban foglaló és az azt követő szemeszter ide-
jére havonta 52.000 Ft vissza nem térítendő 
tá mogatás,

– az ösztöndíjas nevére szóló sopron.hu végző-
désű határozatlan időre szóló e-mail-cím,

– Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat 
protokoll-listáján való nyilvántartás, név-
re szóló meghívó az önkormányzat rendez-
vényeire,

– lehetőség az ösztöndíjas tevékenységének a 
helyi médiában való ismertetésére.

az ösztöndíjra pályázatot nyújthat be, aki a 
következő feltételeknek együttesen megfelel:

– a pályázat benyújtását közvetlenül megelő-
zően legalább 5 éve folyamatosan soproni 
lakóhellyel rendelkezik,

– államilag elismert magyar felsőoktatási intéz-
mény teljes idejű alapképzésben, mesterkép-
zésben vagy egységes osztatlan képzésben 
részt vevő hallgatója,

– jelenlegi vagy korábbi bachelor tanulmányai 
során legalább két félévre bejelentkezett, és 
a pályázat beadását közvetlenül megelőzően 
legalább 55 kreditet megszerzett,

– a pályázat benyújtását közvetlenül megelőző, 
két egymást követő, lezárt szemeszterben fel-
vett összes tantárgyból elért tanulmányi ered-
ményének számtani átlaga legalább 4,51,

– tanulmányait teljes idejű alapképzésben, vagy 
ezt követő mesterképzésben, vagy az egysé-
ges osztatlan képzésben az első mesterdiplo-
ma megszerzéséért folytatja,

– kiemelkedő szakmai tevékenységéről az ok-
tatási intézmény által kiállított ajánlással ren-
delkezik,

– a pályázat benyújtásakor a 30. életévét még 
nem töltötte be.

a pályázatot a fenti rendelet mellékletét ké-
pező pályázati adatlapon kell benyújtani, és 
ahhoz a következőket kell mellékelni:
– a kitöltött pályázati űrlap,
– a pályázati kérelem rövid indoklása,
– a pályázó lakcímet igazoló hatósági igazol-

ványának másolata (amennyiben a hatósági 
igazolvány nem igazolja egyértelműen, hogy 
a pályázó a pályázat benyújtását közvetlenül 
megelőzően legalább 5 éve soproni állandó la-
kóhellyel rendelkezik, úgy annak igazolása az 
okmányirodától beszerzett dokumentummal 
lehetséges),

– a pályázó részére az oktatási intézménye ál-
tal kiállított eredeti aktív hallgatóijogviszony-
igazolás,

– a pályázó a pályázat benyújtását közvetlenül 
megelőző utolsó két lezárt szemeszteréről az 
oktatási intézmény által kiállított igazolás, mely 
tartalmazza a tanulmányi átlagot (legalább 
4,51), illetve a megelőző két félévben meg-
szerzett legalább 55 kreditet.

a pályázatok benyújtási határideje 2022. szeptember 30., azokról 
sopron Megyei Jogú város Közgyűlése 2022. október 30-ig dönt.

Postacím: 
„Széchenyi István Tanulmányi Ösztöndíj előkészítő bizottság” 

9400 Sopron, Fő tér 1.

Bajnok kerekesszékes Tigrisek
Sorozatban negyedik magyar bajnoki címét sze-
rezte meg a Soproni Tigrisek kerekesszékes ko-
sárlabdacsapata. Az együttes a szezon utolsó for-
dulójában a PTE PEAC Rolling Basket, valamint a 
Törekvés SE ellen játszott hazai pályán. Az első 
mérkőzésen a Törekvés SE nyert 42–38 arányban, 
de a PTE ellen javított Magyar András csapata. 

Mint a tréner elmondta: nehéz szezonon vannak 
túl a soproniak, három kulcsemberük távozott, 
ketten abbahagyták a sportot, Benei László pe-
dig elhunyt. Nagy Tamás egyesületi elnök örömét 
fejezte ki, hogy bővült idén a kerekesszékes ko-
sárlabda-bajnokság, több csapat vett részt a pan-
démia után a küzdelmekben.

www.sopronitema.hu
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Két év kihagyás után ismét megrendezik a Vasvil-
la családi kerékpártúrát. A résztvevők május utol-
só vasárnapján, 29-én teljesíthetik a 27 kilométe-
res távot. 

A 29. biciklitúra gyülekezője 
a Vasvilla Dózsa György ut-
ca felőli udvarán lesz, innen 
indulnak a biciklisek a Sop-
ron–Fertőrákos–Balf–Sop-
ron útvonalon. A nevezéseket 
egyéni és családi kategóriá-
ban várják a szervezők.

– A Covid-járvány miatt 
a kerékpártúra is két év ki-
hagyás után indul ismét, azt 

hiszem, ez egy vagy két okkal 
több arra, hogy minél többen 
vegyünk részt a sportese-
ményen – tudatta Borossay 
György főszervező. – A kivá-
ló hangulat garantált, emel-
lett fontos, hogy a bicajtú-
ra hagyományait is tartjuk: 
egyrészt a szintidőt teljesítők 
nyereménysorsoláson vesz-
nek részt, idén 2 millió forint 

értékű ajándékunk van, közte 
18 kerékpár. Másrészt a ren-
dezvény jótékonysági jellegét 
is megőriztük: a nevezési dí-
jakból és egyéb adományok-
ból a Soproni Gyógyközpont 
gyermekosztályát, valamint 
a soproni mentősöket tá-
mogatjuk.

A kerékpártúrára nevez-
ni a helyszínen lehet 8 és 8.55 
között, a biciklis menet 9 óra-
kor indul, a szintidő két és fél 
óra. Rossz idő esetén a kerék-
pártúrát június 5-én rendezik 
meg, a szervezők kérik, hogy 
fejvédőt, sisakot mindenki vi-
gyen magával. A túra mottója: 
„Nem verseny, kerékpártúra!”.

Május 29-én  ismét Vasvilla kerékpártúrát tartanak

Két keréken a család

Utoljára 2019-ben rendezték meg a Vasvilla családi kerékpártúrát – akkor is nagyon népszerű 
volt a program. FOTÓ: SOPRONI TÉMA-ARCHÍVUM

Kihívás napja 
Május 25., szerda 
12.30-tól Mária-szobor

Tenisz
Május 27–29., péntek–
vasárnap, Hotel Sopron 
VAKÓ Sport Kupa 

Túra
Május 28., szombat  
9 óra, Hajnal tér 
Hősök napi túra 

Lövészet 
Május 29., vasárnap  
9 óra, Anger réti lőtér 
Minősítő lőverseny 

Kerékpártúra
Május 29., vasárnap  
9 óra, Vasvilla udvara
29. Vasvilla Családi  
Kerékpártúra

Labdarúgás
Május 29., vasárnap  
17 óra, városi stadion 
SC Sopron – Komárom VSE 

Kosárlabda
Május 29., vasárnap  
18 óra,  
Novomatic-aréna
Sopron KC – Alba Fehér-
vár (5. mérkőzés, szükség 
esetén!)

Kispályás  
labdarúgás 
Május 30., június 1–3., 
hétfő, szerda–péntek, 
18 óra, Halász Miklós 
Sporttelep, tóparti 
sporttelep 
Városi kispályás  
labdarúgó-bajnokság

LELÁTÓ

RÁZÓ LÁSZLÓ

Az 1998-as Ronchetti Kupa elsőség-
hez még játékosként, a 2022-es Eu-
roliga-győzelemhez pedig a klub 
vezetőségi tagjaként járult hozzá 

Czukorné Hollós Anna. Ráadásul az idei fantaszti-
kus sikerben Nusi lánya, Czukor Dalma is komoly 
szerepet vállalt...

– Játékosként volt részed 
Ronchetti Kupa-sikerben, 
vezetőként pedig Euroliga-
elsőségben. A kettő között 
24 év telt el – mi a legfon-
tosabb különbség az akko-
ri és a mostani kosárlab-
da között?

– Először is teljesen más a 
csapatok összetétele. Nekünk 
akkoriban Orehova és Kurti-
naitiene jelentette a légióso-
kat, de ellenfeleinknél sem 
szerepelt ennyi külföldi ko-
saras. Nem volt ennyire egy-
szerű légiósokat, amerikai já-
tékosokat szerződtetni, és az 
USA-ban szereplő, kiváló ko-
sarasoknak se jelentett ak-
koriban komoly perspektívát 
az európai szereplés. Ma már 
szinte korlátlan mennyiségű 
légiós szerepelhet egy-egy ne-
ves csapatban.

– Mennyiben változott 
a játék, a kosárlabda is fel-
gyorsult?

– Bizony, a fizikum ma 
sokkal inkább dominál, mint 

az 1998-as sikerünkkor. Ami-
kor mi Ronchetti Kupát nyer-
tünk, természetesen ki-
váló edzettségi állapotban 
voltunk, de elég volt a ki-
emelkedő technikai és takti-
kai tudás, azzal már komoly 
eredményeket lehetett elér-
ni. A mai trend szerint sok 
sportág, köztük a női kosár-
labda is elférfiasodik. Az erő, 
a fizikum, a robbanékonyság, 
a gyorsaság az alap. Ezek nél-
kül ma már nem lehet komoly 
eredményeket elérni a női ko-
sárlabdában magas szinten. 
Gyakorlatilag atléták verse-
nyeznek egymással, akik per-
sze kiválóan kosárlabdáznak.

– Számítottál az idei Eu-
roliga-győzelemre?

– Nem, egyáltalán nem 
számítottam rá, szezon köz-
ben nem volt benne a pakli-
ban, hogy végül miénk lesz a 
végső siker. Nagyon sokszor 
kellett válságstábot össze-
hívni az idény közben, hol a 
Covid, hol egyéb betegségek, 

sérülések nehezítették a mun-
kánkat. Lényegében a Mont-
pellier elleni negyeddöntő 
előtt állt össze úgy a csapat, 
hogy teljes kerettel tudtunk 
edzeni, ott elindult egy olyan 
építkezés, aminek nagyon 
szép eredménye lett az Euro-
liga megnyerése.

– Lányod, Czukor Dal-
ma a szezon közben ugyan 
sérüléssel bajlódott, de a leg-
fontosabb meccseken már 
komoly szerepet kapott, és 

Euroliga-győztes lett. Anya-
ként vagy menedzserként 
gondolsz Dalmára?

– Nagyon nehéz, de ez kő-
kemény profi sport, meg kel-
lett tanulnom szétválasztani 
az anyai és a vezetői szerepe-
met. Ha idegenbe megyünk 
bajnokira, akkor én vagyok a 
csapatvezető, ott ülök a kispa-
don. Akkor mindenkit egy ka-
lap alá veszek az együttesben. 
Más a helyzet a hazai meccse-
ken, hiszen akkor a lelátóról 

nézem a lányokat, és nincs 
konkrét feladatom, akkor in-
kább anyaként tekintek Dal-
mára. Nagyon büszke vagyok 
arra, hogy ilyen fiatalon eny-
nyire komoly sikereket ért el, 
de azt is látom, hogy sokat kell 
még tanulnia, dolgoznia, hogy 
a maximumot tudja kihozni 
magából. Sok lemondással jár 
a profi kosárlabda, rengeteg 
nehézségen küzdötte már át 
magát, remélem, hogy nagyon 
szép jövő áll még Dalma előtt.

Czukorné Hollós Anna:  Játékosként és vezetőként is Európa tetején

A legmagasabb szinten

– Ez kőkemény profi sport, meg kellett tanulnom szétválasztani az anyai és a vezetői szerepe-
met – mondta lapunknak Czukorné Hollós Anna, akinek lánya: Czukor Dalma is komoly részt 
vállalt a Sopron Basket Euroliga-sikerében. 

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala pályázatot hirdet

KÖZTERÜLET-FELÜGYELŐI 
köztisztviselői állás betöltésére

Munkakör alkalmazási feltételei:
• Felsőoktatásban szerzett közszolgálati szakképzettség; 

vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és közszol-
gálati másodfokú szakképesítés, közszolgálati középis-
kolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és köz-
szolgálati szakképesítés; vagy középiskolai végzettség 
és közterület-felügyelői  vizsga. 

• számítógépes felhasználói ismeretek (Word, Excel, 
 Internet használat),

• büntetlen előélet,
• cselekvőképesség,
• magyar állampolgárság,
• vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése,
• kinevezés előtt egészségügyi, fizikai és pszichikai alkal-

massági vizsgálaton való részvétel és alkalmasság,
• a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tv. 

(Kttv.) 85. §-a alapján ne álljon fenn összeférhetetlenség.
Várunk olyan jelentkezőket is, akik nem rendel-
keznek közterület-felügyelői vizsgával, de annak 
letételét vállalják (a költséget a hivatal biztosítja 
tanulmányi szerződés keretében). A végzettség 
megszerzéséig munkaszerződés keretében, se-
gédfelügyelői munkakörben kerül alkalmazásra.

Előnyt jelent:
német nyelvismeret.

Munkakör fő tartalma:
A közterület-felügyeletről szóló törvényben rögzített fel-
adatok ellátása (közterület jogszerű használatának, rend-
jének és tisztaságának ellenőrzése és a szükséges intézke-
dések megtétele, közreműködés az épített környezet, az 
önkormányzati vagyon, a közrend és közbiztonság védel-
mében) és önkormányzati rendeletekben meghatározott 
közterület-felügyelői feladatok ellátása.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
• önéletrajzot, a 87/2019.(IV.23.) Korm. rendelet 1. sz. mel-

léklete szerint,

• az iskolai végzettséget igazoló okiratok másolatát, 
• előzetes nyilatkozatot arról, hogy a Kttv. 85. §-ában meg-

határozott összeférhetetlenségi ok a pályázat benyújtá-
sakor fennáll-e,

• 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt, 
vagy annak megkéréséről szóló igazolást,

• nyilatkozatot arról, hogy a pályázatban közölt szemé-
lyes adatokat a pályázati eljárásban részt vevők kezeljék.

Illetmény:
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tör-
vény szerinti besorolási bér.

Juttatások:
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tör-
vény, valamint a hivatal Közszolgálati Szabályzata szerint.
A kinevezés határozatlan időre szól.
A próbaidő: 6 hónap.
További információ kérhető Illés Magdolna mb. osztályve-
zetőtől a 99/515–413-as telefonszámon.

A jelentkezéseket 2022.  június 3-ig 
az alábbi címre kérjük benyújtani:

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

A pályázat elbírálásának rendje: 
A pályázatok 2022. június 17. napjáig kerülnek elbí-
rálásra. Az elbíráló a pályázatok megtekintése után dönt 
a pályázók meghallgatásáról. A pályázók a pályázat ered-
ményéről az elbírálást követően 8 napon belül értesítést 
kapnak, és a sikertelen pályázatokat visszaküldjük. A pá-
lyázat benyújtásának tényét és a pályázó személyes ada-
tait az Európai Unió 2016/679. számú általános adatvé-
delmi rendelete a GDPR előírásainak megfelelően kezeljük. 

Az állás betölthető az elbírálást követően azonnal.  

Sopron Megyei Jogú Város

PÁLYÁZAT
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HUSZÁR JUDIT

Kerekítő 
manó min-
dig kita-
lál valami 

huncutságot – meg-
vicceli a gyerekeket. 
Közben szól a zene, a 
citera, a sámándob, a 
furulya. Az anyukák 
pedig együtt énekel-
nek. Évek óta népsze-
rűek a Kerekítő foglal-
kozások, Sopronban 
is sokan részt vesz-
nek ezeken. 

Egészen kicsi gyermekek és 
anyukáik sorakoznak a GYIK 
Rendezvényházban. Minden-
ki jókedvűen, izgatottan érke-
zett – ahogy mondják, a Kere-
kítő a napjuk egyik legszebb 
része. A foglalkozást több 
mint 10 éve alkotta meg J. Ko-
vács Judit, aki a magyar mon-
dókákat, énekeket gyűjtötte 
egy csokorba, ezek köré fűzte 
a programot. 

– Amikor a nagyobbik lá-
nyom született, mi is részt 
vettünk a Kerekítő foglalko-
záson – nagyon megtetszett, 
így elhatároztam, én is ezzel 
szeretnék foglalkozni – kezd-
te Szabó-Bellán Tímea. – Óvo-

dapedagógiát tanultam közép-
iskolában, aztán elvégeztem 
a konzervatóriumot magán-
ének-szakon, majd az ELTE-n 
hallgattam ének-zenét, szóval 
úgy éreztem, hogy illik ehhez 
az előképzettségem. 

Tímea több mint tíz éve 
sajátította el a speciális mód-
szert, majd Budapesten kez-
dett Kerekítő foglalkozásokat 
tartani. 2015-ben költözött 
családjával Sopronba, így 

egyértelmű volt, hogy váro-
sunkban folytatja a munkát. 
Ahogy fogalmazott: most a 
leghálásabb közönségnek, a 
kisgyermekeknek énekel. 

– A Kerekítőre három hó-
napos kortól várom a gyereke-
ket és az anyukákat – mondta. 
– Nagyon fontos a babákkal 
való foglalkozás, ugyanak-
kor sok empátia kell a szülők-
höz is, a legtöbb kisgyerme-
kes anyukának támogatásra, 

biztatásra, pozitív megerősí-
tésre van szüksége. Az élő ze-
ne nekik is erőt, energiát ad.

Tímea kétfajta foglalkozást 
is tart: a mondókás mókán az 
ölbéli játékok, a bábos tor-
nán a mozgásfejlesztés van a 
középpontban. De természe-
tesen mindegyiken ott az élő 
zene: szól a citera, a furulya, 
rezeg a sámándob.

– A magyar népzenében, 
mondókákban, mesékben 

minden megtalálható, ami-
re a gyermekeknek szüksé-
gük van, ráadásul megismer-
tetésükkel tudjuk továbbadni 
a nemzeti kultúrát – hangsú-
lyozta Tímea. – Azt tapaszta-
lom, hogy a kerekítős gyerekek 
könnyebben szocializálód-
nak, a beszéd- és mozgásfejlő-
désük is zökkenőmentesebb, 
ráadásul az anya–gyermek bi-
zalmi viszony kialakításában 
is segít a foglalkozás.

Szabó-Bellán Tímea:  A leghálásabb közönségnek énekelek

Lélekkerekítés dalokkal

Szabó-Bellán Tímea (b) a GYIK Rendezvényházban tart Kerekítő foglalkozásokat, amelyeken az élő zene fontos szerepet játszik. 

KÖVES ANDREA

A világ legnívósabb 
jogi perbeszédverse-
nyére, a Jessupra idén 
641 egyetem nevezett, 
nagy diadalt aratva az 
ELTE versenyzői beju-
tottak a legjobb 16 csa-
pat közé, az alperesi 
írásbeli beadványuk-
kal pedig a 3. helyen 
végeztek. A csapat tag-
ja volt a soproni Hor-
dós Alex is.
– Miért olyan nívós ez a vi-
taverseny?

– A világ legjobb egyete-
mei képviseltetik magukat 
rajta, a mi utolsó megméret-
tetésünkben a Harvard Egye-
temmel álltunk szemben. 
Akik a döntőbe jutnak, azok a 
Nemzetközi Bíróság jelenlegi 
vagy volt bírái előtt mérkőz-
nek meg a világkupáért.

– Hogyan készült a csa-
patotok a világversenyre?

– Négyen voltunk verseny-
zők, ketten a felperesi, ketten 
az alperesi oldalon. Ez egé-
szült ki a két felkészítő ta-
nárral, akik segítették és me-
derben tartották a készülést. 
Szeptember közepétől négy 
hónapon keresztül az írásbeli 
beadványokon dolgoztunk, ez 
nagyjából heti 40 óra jogi ku-
tatást és írást jelentett. A szó-
belire február elejétől heti 
3–4 alkalommal készültünk 

közösen, illetve egyénileg 
mindenki annyit, amennyit 
csak bírt. 

– Az ember azt gondolná, 
hogy ilyen fiatalon, ennyi-
re kimagasló nemzetközi 
sikert csak jogászdinasz-
tia tagjaként lehet elérni…

– A családomban nincs jo-
gász, én magam is második 
generációs értelmiséginek 
tartom magam, jelenleg ez a 
második egyetemi képzésem 
a Budapesti Corvinus Egyete-
met követően. Szerintem sok 
múlik a munkamorálon és az 
alázaton egy ilyen verseny-
ben, ebben számomra min-
tául az édesanyám szolgált. 
Mellette még meg kell említe-
nem a Széchenyi István Gim-
náziumot is, ahol szintén re-
mek útravalót kaptam.

– Mi annyira vonzó szá-
modra a jogi pályában?

– A jog és elsősorban a 
nemzetközi jog azért vonz, 
mert a társadalom egyik fő 
működtető elemének tartom, 
ennek mélyebb megértése pe-
dig rendkívül érdekel. A nem-
zetközi jogra szokták mon-
dani, hogy az államok „szelíd 
békéltetője”, így pedig megér-
tése végső soron a nemzetközi 
rendszer békés működésének 
is fontos letéteményese.

– Milyen kapuk nyílhat-
nak meg előtted egy ilyen 
komoly referencia után?

– Munkaerőpiaci szem-
pontból ennél kevés jobb 
ajánlólevél van, de a top-
egyetemekre való felvéte-
lin is könnyíthet egy ilyen 
referencia.

A soproni Hordós Alex családjában nincs jogász, ugyanakkor 
munkamorálban és alázatban az édesanyja adta neki a mintát.

Demján Balázs a Széchenyi 
István Egyetem villamosmér-
nök szakán szeretne tovább-
tanulni. FOTÓ: FILEP ISTVÁN 

„Az embernek 
szüksége van 
egy olyan hely-
re, ahová látha-
tatlan út vezet.”
Gion Nándor 
(1941–2002) író, újságíró, 
forgatókönyvíró, tanár

MOTTÓ

Gion Nándor: 
Latroknak is 
játszott
A négy regényt magában 
foglaló regényfolyam cse-
lekménye 1898-ban indul 
és az 1950-es években feje-
ződik be. A családregény, 
faluregény, kisebbségi 
regény, (anti)hősregény 
helyszíne a többnemze-
tiségű bácskai Szentta-
más, az író szülőfaluja, 
melyet szerbek, magya-
rok, németek, zsidók, ci-
gányok laknak.

KÖNYVAJÁNLÓ

Világbajnokságon jogból 
MADARÁSZ RÉKA

A második helyen végzett az országos Szakma 
Sztár fesztiválon a mechatronikai technikusok 
között Demján Balázs. A Vasvilla 13. osztályos di-
ákjának három fordulóban kellett számot adnia a 
tudásáról.

A Magyar Kereskedelmi és 
Iparkamara 2008 óta rendezi 
meg a szakma kiváló tanulója 
versenyt (SZKTV) kibővítve az 
országos szakmai tanulmá-
nyi versennyel (OSZTV). 
A versenyek országos 
döntőjére Budapes-
ten, a Szakma Sztár 
fesztiválon kerül sor.

– Az országos vá-
logató a Soproni 

Kereskedelmi és Iparkama-
rában volt, ahonnan nyolcan 
jutottunk tovább, köztük az 
osztálytársam, Horváth Ger-

gő és én – mesélte Ba-
lázs. – A következő 

forduló szóbeli és 
gyakorlati részből 
állt, ahonnan már 
csak hárman ke-

rültünk be az or-
szágos döntőre.

A háromnapos 
fesztiválon a fiúknak 

öt standnál kellett 
feladatokat meg-

oldaniuk. Az el-
ső nap 3 felada-
tát különböző 

állomásokon 

hajtották végre: hibakeresés, 
karbantartás, majd szerelés 
volt a sorrend.

– Remekül összeállították a 
feladatokat: gondolkodást igé-
nyeltek, de nem voltak meg-
oldhatatlanok – folytatta a fiú. 
– A második nap két feladata 
programozás volt. Az első ki-
csit gyengébben, de a második 
viszonylag jól ment. Ezek után 
kételkedtem benne, hogy si-
kerül-e elérnem a 2. helyezést, 
de végül meglett, úgyhogy na-
gyon örültem a zárónapon az 
eredményhirdetésnek.

A megmérettetéseknek kö-
szönhetően Balázs a mechat-
ronikai technikusi vizsga 
alól mentesült, és száz több-
letpontot kap majd a felvéte-
lin. Most érettségizett emelt 
szinten mechatronikai isme-
retekből, ugyanis a győri Szé-
chenyi István Egyetem villa-
mosmérnök szakán szeretne 
továbbtanulni.

– A mechatronika rendkí-
vül összetett: gépészetből, in-
formatikából és elektroniká-
ból áll – tette hozzá. – Hozzám 
ezek közül az elektronika áll 
a legközelebb, ezért választot-
tam a villamosmérnök szakot.

B a l á z s  pne u m at i k a- 
és hidraulikatanára, Bel-
lák György készítette fel a 
megmérettetésre.

Demján Balázs  az ország legjobb mechatronikai technikusai között

Villamosmérnöknek készül
FO
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Fájdalmatlan pofonok? 
A pofon csattan, és rögvest fáj is. Az összefüggés világos. El-
esés, lábtörés, lábfájás. Az összefüggés világos. Magas vér-
nyomás, cukorbaj, magas koleszterinszint, dohányzás, elhízás 
– szélütés, szívinfarktus, szívelégtelenség, veseelégtelenség, 
amputáció, hirtelen halál...

Az összefüggés világos? 
Na, igen. Sajnos, ezek a betegségek és betegségokozó 

„problémák” nem fájnak, mint a pofon, de… Késleltetve, idővel 
akár egy lábtörés okozta fájdalomnál is kritikusabb, fájdalma-
sabb eredménnyel járnak. Nem járhatnak! Ha elég hosszú ide-
ig, elég sokat összegyűjtünk belőlük, bizonyosan falnak kop-
panunk, hacsak előbb egy villamos kereke nem végez velünk!

Amíg ezek a dolgaink nem fájnak, viszketnek…, addig „saj-
nos” tervezetten és tudatosan kell foglalkoznunk velük. Ne 
a kényszer vigye rá a cselekvésre, mert az sokszor már ké-
ső bánat!
Dr. Tschürtz Nándor

EGÉSZSÉGSAROK

Nyerjen Rubicont a rejtvénnyel! 
A Soproni Témában keresztrejtvény is várja a játszani vágyókat. A megfejtéseket június 1-ig várjuk a Soproni Téma, 9401 Sopron  
Pf. 241. vagy a szerkesztoseg@sopronitema.hu e-mail-címre. A helyes megfejtők között a Rubikon különszámát sorsoljuk ki, melyet 
a szerencsés nyertes a Pro Kultúra jegyirodájában vehet át (Sopron, Liszt Ferenc u. 1.).

Május 11-i rejtvényünk megfejtése: „A boldogság forrása nem rajtunk kívül, hanem bennünk van.”. Szerencsés 
megfejtőnk: Czupyné Barta Mária, Sopron, Virágoskert utca.

 KERESZT-
REJTVÉNY

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
Május 25-től május 31-ig. Az ügyeleti idő hétfőtől vasárna-
pig este 8 órától reggel 8 óráig tart.

Május 25.,  
szerda 

Erzsébet gyógyszertár  
Győri u. 15. 99/311–254

Május 26., 
csütörtök 

Ezüst Kehely gyógyszertár 
Kodály tér 12. 99/505–249

Május 27.,  
péntek 

Hajnal gyógyszertár  
Malompatak u. 10. 99/506–544

Május 28., 
szombat 

Ikvahíd gyógyszertár 
Híd u. 21. 99/314–084

Május 29., 
vasárnap 

Király gyógyszertár  
Várkerület 114. 99/508–241

Május 30.,  
hétfő 

Korona gyógyszertár  
Várkerület 73. 99/505–865

Május 31.,  
kedd 

Lövér gyógyszertár  
Béke u. 4. 99/508–614

A kék–fehér mez kötelez
ALMA ÉS FÁJA  – Dr. Takáts Péter, Krisztián, Alexandra és Dalma

PLUZSIK 
TAMÁS

Az alma 
nem esik 
messze a 
fájától, 

tartja a mondás, mely-
nek igazságáért nem kell 
messzire menni Sopron-
ban sem. A Takáts csa-
ládban a kosárlabda „kö-
telező tantárgy”, mint 
ahogy a SMAFC hagyo-
mányos kék–fehér mezé-
nek felhúzása is az.  

– Különösebb sportbéli csa-
ládi örökségem nincs, mind-
össze talán annyi, hogy édes-
anyám egyik testvére, Bugner 
László kiváló labdarúgó volt 
a Soproni Vasasban – kezd-
te dr. Takáts Péter. – Mindezt 
azért említem meg, mert az én 
sportpályafutásom is az Ágfal-
vi úti focipályán indult és ta-
lán folytatódott volna is, hisz 
olyan társaim voltak, mint a 
későbbi válogatott labdarúgó, 
Pénzes Mihály, de sajnos köz-
bejött egy lovaglóizom-sérü-
lés. Éppen ekkor lettem gimna-
zista a Berzsenyiben, és mivel 
hiányzott maga a játék, kézbe 
vettem egy kosárlabdát, és el-
kezdtem büntetőket dobálni. 
Nyilván jól mehetett, mert Er-
dész Nándi bácsi ezt meglátva 
meghívott a csapatába, és ez-
zel el is dőlt a kérdés, kosaras 
lettem. Túlzottan ez nem tet-
szett Tóth Antal testnevelő ta-
náromnak, aki az atlétika, ezen 

belül is a távolugrás felé szere-
tett volna terelgetni.

Dr. Takáts Péter tagja volt 
a SMAFC 1969-ben kupagyőz-
tes aranycsapatának. Weisz Fe-
renc, a kiváló kosárlabda szak-
író ezt írta róla: „Takáts Péter 
kitűnő fizikai adottságait ki-
használva, a taktikai fegyelem 
szabályait messzemenően be-
tartva jelentős szerepet ját-
szott a sikerek kivívásában.”.

– Apu, úgy gondolom, sze-
rénységből nem mondta el, 
hogy kiváló utánpótlásedző is 
volt, nem utolsó sorban pedig 
hat évig a SMAFC tanár–elnö-
ke – kapcsolódott a beszélge-
tésbe Krisztián, akinek tenisz-
szel indult a sportpályafutása, 
de aztán elcsábította a kosár-
labda. Az SKC színeiben négy 

évet játszott az élvonalban, 
majd huszonhárom éves korá-
ban egy térdsérülés miatt kel-
lett befejeznie a profi sportot, 
bár még ezt követően néhány-
szor a SMAFC játékosaként pá-
lyára lépett.

– Máig emlékezetesek szá-
momra bátyám zsákolásai, hi-
szen nemcsak eredményes, ha-
nem nagyon látványos is volt 
az ő játéka – folytatta dr. Takáts 
Alexandra, aki az úszás és a te-
nisz után viszonylag későn kez-
dett el kosarazni. Ő is a SMAFC 
színeiben játszott, részese 
volt annak a sikernek, amikor 
az egyetemi klub frissen ala-
kult női csapata felkerült az 
első osztályba, 2010-ben meg-
nyerte a MEFOB-kupát (Nemze-
ti Egyetemi Kosárlabda Bajnok-

ság – szerk.), a bajnokságban 
pedig ezüstérmes lett.

– Ezek után elképzelhető 
lett volna, hogy én ne kosa-
razzak? – mondta mosolyog-
va Dalma. – Hát persze, hogy 
nem, sőt, hogy teljes legyen 
a kép, én is SMAFC-os voltam. 
Játszottam együtt Alexand-
rával, és még egy adalék az 
„alma és fája” kapcsolathoz: 
édesapával együtt mindnyá-
junknak ugyanaz az alma ma-
tere, a Soproni Egyetem.

– És még egy apró kiegészí-
tés – vette vissza a szót dr. Takáts 
Péter. – Alexandra nemcsak ko-
sarasként, hanem egyetemi ok-
tatóként is a nyomomba lépett, 
amire éppúgy büszke vagyok, 
mint valamennyi gyermekem 
sportsikerére.

Takáts Krisztián, Péter, Alexandra és Dalma – mindannyian kosárlabdáztak a SMAFC-ban.
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Kisebb ki-
hagyás 
után is-

mét több szerepben 
látható Simon Andrea 
a Soproni Petőfi Szín-
házban. A jövőben vár-
ható munkáiról, kihívá-
sairól beszélgettünk a 
művésszel.
– Nagy siker a Bál a Savoly-
ban című darab, amelyben 
Te is feltűnsz.

– Valóban, nagy öröm, 
hogy én is játszhatom az elő-
adásban. Lilly szerepében va-
gyok látható, aki a főszereplő 
hölgy, Madeleine barátnője. 
Nagyon szeretem ez a dara-
bot, különleges a zenéje, nem 
egy tipikus operettdarab. 
Mondhatom, hogy az egyik 
kedvenc zenés darabom. Már 
évek óta éneklek dalokat a mű-
ből a privát fellépéseimen. 

– Hogy teltek a próbák? 
– A kollégákkal igazán 

nagy öröm együtt dolgozni. 
Újra találkozhattam  Geszthy 
Veronikával, akivel jó pár év-
vel ezelőtt a Montmartrei ibo-
lya című operett próbáin is-
merkedtem meg. Mivel nagy 
operettrajongó vagyok, így 
nagy boldogság számomra, 
hogy Peller Károllyal is egy 
színpadon állhatok, aki az 

operettvilág egyik ikonikus, 
ifjú alakja.

– Kis kihagyás után mi-
lyen volt visszatérni?

– Természetesen jó, és kü-
lön örülök annak, hogy a kö-
vetkező évadban ismét több 
darabban leszek látható. 

A Grand Hotel című műnek 
már megvolt a munkabemu-
tatója, ott egy humoros ka-
raktert formálok meg. Tudo-
másom szerint még a Bolha 
a fülben és a Chicago az a két 
darab, amiben számítanak 
rám a színpadon is. Ezen kí-
vül természetesen a rendező-
asszisztensi feladatokat is el-
látom a produkcióknál.

– Hogy telik majd a nyár?
– A nyár szintén munká-

val telik majd, a barlangszín-
házban német nyelven újra 
játsszuk a Bál a Savoyban elő-
adást. Savanyu Gergely kollé-
gámmal már több privát fel-
lépésre kaptunk felkérést. Az 
egyik sümegi hotel évek óta 
visszavár önálló műsorom-
mal, ami népszerű operett- és 
musicaldalokból áll.

– Új formációban is lát-
hatunk téged.

– Új, izgalmas dolog az 
életemben a Petőfi Band nevű 
zenekar megalapítása. Az öt-
let és a felkérés Ragány Misa 
ügyvezető igazgató úrtól szár-
mazik. Első fellépési lehetősé-
günk a költészet napján volt, 
ahol megzenésített verseket 
adtunk elő. Óriási boldogság, 
hogy újra elővehettem színpa-
don a hegedűmet.

– Nyáron egy kis műtét is 
vár rád…

– Sajnos az évek óta fenn-
álló allergiám miatt egy arc-
üregtisztítást javasoltak 
az orvosok. Bízom a gyors 
felépülésben!

Sztárok itt és ott

HUMORSAROK
Szénási Ferenc (Széna) soproni  karikaturista  
alkotásai hétről hétre.

Simon Andrea  új soproni formációban is énekel

Operettrajongó színésznő

A Bolha a fülben és a Chicago című darabokban is láthatjuk 
jövőre Simon Andreát. FOTÓ: SZITA MÁRTON
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NŐI SAROK  – stílus, divat, praktikák 

Hogyan válasszunk fényvédőt?
MADARÁSZ RÉKA

Ahogy közeledik a nyár, mindig előkerül a fényvéde-
lem témaköre. A szakemberek nem győzik hangsú-
lyozni, hogy a bőrünk védelme nem csak a strandon 
fontos. Viszont hogyan válasszunk a piacon lévő ter-
mékek garmadájából?

Az UVA-sugarak okozzák a bőr 
idő előtti öregedését, míg az 
UVB-sugarak felelősek a leégé-
sért és a barnulásért. Mindket-
tő növeli a bőrrák kockázatát. 
A hatékony fényvédő készít-
ménynek ki kell szűrniük az 
UVA- és az UVB-sugarakat is. 
A védelem erősségét a faktor-
számok jelzik: az UVB-sugarak 
esetén az SPF-faktor, míg az 
UVA-sugarak esetén a PPD-fak-
tor mutatja. A PPD-nek az SPF 
harmadának kell lennie.

– A leégés elkerülésé-
hez a számunkra megfelelő 
SPF fényvédő faktort kell ki-
választanunk – tudtuk meg 
Mesterházy Márta kozmeti-
kusmestertől. – A védőképes-
ség mértékének négy szintje 
van: alacsony (SPF 6–10), kö-
zepes (SPF 15–25), magas (SPF 
30–50) és nagyon magas (SPF 
50+). Ez a szám úgy jön ki, 
hogy a fényvédő faktort meg-

szorozzák a bőr saját védelmi 
idejével. 

Vagyis ha egy világos bőrű 
ember normál esetben 10 per-
cig tartózkodhat a napon, mi-
előtt leégne, akkor egy SPF 10 
faktorszámú fényvédő haszná-
latával tízszer annyi időt, vagy-
is 100 percet tölthet a napon. 
Ne feledjük, hogy csak a bősé-
gesen és egyenletes rétegben 
alkalmazott termék biztosít 
védelmet! Általános szabály, 
hogy majdnem mindenkinek 
több krémre van szüksége, 
mint gondolná. Ez körülbelül 
egy golflabdányi mennyiség az 
egész testre.

– Sok olyan összetevő van, 
amely a szakemberek köré-
ben vita tárgyát képezi – foly-
tatta Márti. – Vannak bizonyos 
UV-filterek, amelyekről tapasz-
talatok alapján azt feltétele-
zik, hogy hormonálisan hatnak 
a szervezetre. Ilyen például az 

etil-hexil-metoxicinnamát vagy 
néhány benzophenon. A BHT-t 
szabadgyökmegkötő hatá-
sa miatt építik be a fényvédők-
be, de bizonyos körülmények 
között allergizálhat, akárcsak 
a PEG, ami érzékeny bőrűeknél 
még aknékat is okozhat.

A titán-dioxid önmagában 
gyulladáscsökkentő hatású, vi-
szont magas faktorszámú ké-
szítményekben olyan meny-

nyiségben fordulhat elő, hogy 
eltömítheti a bőrt.

– A fényvédő hatását meg-
sokszorozhatjuk, ha (nem 
a strandon) alapozó alatt hasz-
náljuk – tette hozzá a kozme-
tikus. – Ám ennek is lehetnek 
veszélyei, ugyanis ha az ala-
pozóból vaspigmentek válnak 
ki, olyan szabadgyököket ké-
pezhetnek, amelyek roncsol-
ják a bőrt.

Csak a bőségesen és egyenletesen felvitt fényvédők biztosí-
tanak megfelelő védelmet. FOTÓILLUSZTRÁCIÓ 

www.facebook.com/ 
sopronitemahivatalos

BULI VAN!  – zenei ajánló
Szulák Andrea és a Stúdió 11 Ensemble 
koncertje Fertőrákoson

Május 28., szombat 20 óra,  
fertőrákosi barlangszínház
Boldogság, gyere haza – Szeretni bolondu-

lásig – Cha cha cha – Darabok a szívem-
ből – Zene nélkül mit érek én – Csoda 

kell – C’est la vie. Dalok, slágerek, 
történetek Szulák Andrea lelkéből 

egy remek zenekarral. A fertőrá-
kosi barlangszínházban elhang-
zanak majd Máté Péter, Cserháti 

Zsuzsa örökzöldjei, kedvelt feldol-
gozások, és nem maradnak ki azok a 

slágerek sem, amelyek összeforrtak 
az énekesnő nevével. A barlangszínhá-
zi évad nyitányának hétvégéje emléke-
zetes koncertélménnyel várja a nézőket.




