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Programok a barlangban
A soproni sportolók már alig várják, hogy birtokba vegyék az új uszodát. A létesítmény terheléses próbaüzeme a napokban kezdődik, ezzel párhuzamosan elbontják az ideiglenes 
sátortetőt a kinti medence fölül. Ha minden a tervek szerint halad, akkor június végén nyitja meg kapuit a Lőver Uszoda. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

Bronzérmes szinkronúszó

Miniatűr vízi világ
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Visszatért városunkba Götz Lilien (felvételünkön bal oldalon), aki bronzérmet nyert a 
budapesti vizes Európa-bajnokságon. A 18 éves szinkronúszó a Synchro Sopron 
SE-nél sajátította el a sportág alapjait. FOTÓ: MTI – KOVÁCS TAMÁS

Otthonunk éke lehet egy szépen berendezett akvárium, 
ám a miniatűr vízi élővilág kialakításához nélkülözhetet-
len a gondoskodás, a türelem és az előzetes tervezés. Eh-
hez gyűjtöttük össze a szakemberek praktikus tanácsait.

Erdőjárók 
új otthona

8

 Lakótelepek a bányászoknak
Sopron változatos és gazdag történelme sokakat érdekel – sorozatunk-
ban a különböző városrészek kialakulásáról, elnevezéséről, érdekes 
históriáiról írunk. Ezúttal Ó- és Újhermes, valamint Görbehalom tit-
kai tárulnak fel. FOTÓ: FILEP ISTVÁN 

A Bagossy Brothers Company koncertjével kezdődött a szezon  
a fertőrákosi barlangszínházban. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

 Karcsapásnyira a jövő
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Már fogadja a termé-
szetjárókat a soproni er-
dő szívében a kívül-belül 
teljesen felújított Roth-
turistaház. A magyar 
kormány mintegy 65 
millió forintos támoga-
tásának köszönhetően, a 
TAEG Zrt. beruházásban 
újították fel az épületet. 
Az ünnepélyes átadá-
son részt vett dr. Farkas 
Ciprián polgármester és 
Barcza Attila, Sopron és 
térsége országgyű-
lési képviselője is.



2021. május 26.2 Soproni Téma 10. évfolyam Panoráma

P. HORVÁTH LÁSZLÓ

Sok a bizonytalanság az elektromos 
motorral rendelkező biciklik, rolle-
rek kapcsán: vezetésükhöz kell jo-
gosítvány, bukósisak? Hol és hogyan 

lehet velük közlekedni? – ezekre a kérdésekre 
kerestünk választ, illetve annak is utánajártunk, 
hogyan változik a KRESZ. 

Mint arról lapunkban beszá-
moltunk (A járda a gyalogoso-
ké!, Soproni Téma, 2021. áp-
rilis 14.), ahogy eljött a jó idő, 
a gyalogosok mellett mind 
több – pedállal és villany-
árammal meghajtott – kerék-
pár, roller jelent meg a közuta-
kon. Fontos az óvatosság és a 
szabályok betartása. A köz-
lekedőnek azonban sokszor 
nincs egyszerű dolga, ha sze-
retne minden egyes előírást 
betartani. 

A KRESZ vonatkozó ré-
sze (289/2009. (XII. 18.) Korm. 
rendelet 28. § (2) bekezdés) 
szerint „a kerékpár olyan, leg-
alább kétkerekű jármű, ame-
lyet emberi erő hajt, és ezt 
legfeljebb 300 Watt teljesít-
ményű motor segíti.”. Fontos, 
a kerékpár nem rendelkez-
het gázkarral és indítógomb-
bal. Az emberi erővel történő 
hajtásra az elektromos motor 
csak rásegíthet, és ez legfel-
jebb 25 kilométer/ óra sebes-
ségig működhet (326/2011. 

(XII. 28.) Korm. rendelet 2. 
melléklet). A pedálozás befe-
jezése után a hajtásnak azon-
nal meg kell szűnnie. Ameny-
nyiben nem így történik, 
illetve a motor teljesítménye 
nagyobb, mint 300 Watt, ak-
kor már segédmotoros ke-
rékpárról beszélünk. Ennek 
vezetéséhez jogosítvány kell, 
valamint kötelező a bukósi-
sak használata. A segédmo-
toros kerékpár jelenleg sem 
járdán, sem kerékpársávon, 
sem a lakott területen belüli 
kerékpárúton nem közleked-
het. Kizárólag az úttesten le-
het vele haladni, maximum 
40 kilométer/ órás sebesség-
gel (KRESZ – A közúti köz-
lekedés szabályai: 54. § Ke-
rékpárok és segédmotoros 
kerékpárok).

Szót kell még ejtenünk 
az ugyancsak egyre népsze-
rűbbnek számító elektromos 
rollerről is. Ez a jármű még 
nincs nevesítve a KRESZ-ben. 
Az ügyben Pintér Sándor 

belügyminiszter adott írásbe-
li tájékoztatást még 2019-ben 
(K/7930/1.): „Az elektromos 
rollert a hatályos szabályozás 
alapján, külön eltérő rendel-
kezés hiányában csak segéd-
motoros kerékpárnak lehet 
megfeleltetni. A rendőrség a 

jogszabályok alapján köteles 
eljárni.”.

ÚJ KRESZ JÖVŐRE?
– Az elmúlt három évben fo-
lyamatosak voltak az egyezte-
tések a KRESZ módosításáról. 
Mostanra jutottunk el a munka 

végére – nyilatkozta a Sopro-
ni Témának Révész Máriusz, 
az aktív Magyarországért fe-
lelős kormánybiztos. – A fő cél 
az volt, hogy tovább csökken-
jenek a balesetek. Ezek szá-
ma európai összehasonlítás-
ban sajnos még mindig magas. 

A tervek szerint a módosítások 
jövő nyáron léphetnek életbe, 
de ezt megelőzően társadal-
mi vitára bocsátjuk a javasla-
tokat. A közlekedési tudatos-
ságot erősítendő azonban már 
elkészült a tízéves gyerekek 
számára egy közlekedési kis-
okos. Ebből pedig majd vizsgát 
is tehetnek.

Révész Máriusz hozzá-
tette: a módosítás előtt álló 
KRESZ-ben több olyan ajánlás 
is szerepel, amely a gyengébb 
közlekedőket védi. Ilyen pél-
dául a kerékpárosok előzése-
kor előírt oldaltávolság. Az el-
képzelések szerint bevezetik 
a négyzet alakú táblával jel-
zett választható kerékpárutat 
is. Ennek lényege, hogy az en-
gedélyezett útszakaszon a bi-
ciklisek nem a kerékpárúton, 
hanem – hogyha úgy döntenek 
– az autók mellett, a közúton 
haladhatnának. 

Az elmúlt években számos 
elektromos közlekedési esz-
köz jelent meg, ezek haszná-
latát pedig szabályozni kell. 
Megtudtuk, az ezzel kapcso-
latos változtatások lényege, 
hogy a huszonöt kilométer/ 
óra sebességig rásegítő és ma-
ximum háromszáz Watt telje-
sítményű elektromos motor-
ral rendelkező kerékpárokra, 
rollerekre és más hasonló esz-
közökre alapvetően a kerék-
párokra érvényes szabályok 
vonatkozzanak. 

Szakmai egyeztetések:  A tervek szerint jövő nyáron lépnek életbe az új KRESZ-szabályok 

Városi közlekedés két keréken

Tavasszal egyre többen pattannak két kerékre – a hagyományos biciklik mellett népszerűek az 
e-kerékpárok és a rollerek is. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

MADARÁSZ RÉKA

Madárbarát kert címre pályázott a közelmúltban 
a Lenck-villa. A Soproni Múzeum csapata a kezde-
tek óta nagy hangsúlyt fektet arra, hogy az intéz-
mény minél környezettudatosabb legyen.

A Lenck-villa kertje számtalan 
csodát rejt, amelyeket igye-
keznek megőrizni és bemu-
tatni a múzeum szakemberei.

– Már tavaly tartottunk 
a villában környezettudatos 
foglalkozásokat, amiben ren-
getegen a segítségünkre vol-
tak – tudtuk meg dr. Németh 
Ildikó múzeumpedagógus, 
közművelődési koordiná-
tortól. – Hárs Olivér és Mar-
tos Virág közreműködésével 
készítettünk egy kisfilmet 
„A varázslatos múzeumkert” 

címmel, amiben a villa egye-
dülálló növényvilágával fog-
lalkoztunk. Azóta számos 
országos múzeumpedagógi-
ai kezdeményezéshez csat-
lakoztunk. Márciusban ro-
varhotelt építettünk, ehhez 
dr. Mrenka Attila, a múzeum 
vezető régésze két „méhlege-
lőt” is készített. Áprilisban 
a Föld napjáról, májusban a 
madarak és fák napjáról em-
lékeztünk meg.

A szakemberek felvet-
ték a kapcsolatot a Magyar 

Madártani és Természetvé-
delmi Egyesülettel, céljuk, 
hogy a varázslatos múzeum-
kert is büszkén viselhesse a 
„Madárbarát kert” titulust.

– Nem szerettük volna fi-
gyelmen kívül hagyni, hogy 
tele vagyunk értékes mada-
rakkal – folytatta a múzeum-
pedagógus. – Fő célunk, hogy 
a f lórával és faunával egy-
ségben létezve kapcsolód-
junk a múzeum már meglévő 
gyűjteményéhez.

A Lenck-villa kertjét Sop-
ron önkormányzata „védett 
természeti értékké” nyilvání-
totta. A következő hetekben a 
szakemberek múzeumpeda-
gógiai órákat is tartanak a di-
ákoknak, hogy a fiatalok test-
közelből megismerjék a kert 
értékeit.

Varázslatos múzeumkert

A Lenck-villa kertjében rovarhotelt is építettek – mutatta lapunknak dr. Németh Ildikó  
múzeumpedagógus. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala pályázatot hirdet a

LACKNER KRISTÓF KÖZIGAZGATÁSI 
ÖSZTÖNDÍJPROGRAM KERETÉBEN 

VALÓ FOGLALKOZTATÁSRA
Pályázati feltételek:
A Lackner Kristóf Közigazgatási Ösztöndíjról szóló Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 18/2014.(VI.3.) 
önkormányzati rendelete alapján:

• felsőfokú iskolai végzettség,
• a pályázat benyújtásakor be nem töltött 30. életév,
• magyar állampolgárság,
• munkaviszonyban, állami vezetői szolgálati jogviszonyban, köztisztviselői, kormánytisztviselői, közalkalmazotti, 

bírósági szolgálati, igazságügyi alkalmazotti szolgálati, ügyészi szolgálati, valamint hivatásos szolgálati 
jogviszonyban nem állhat, és

• megfelel a pályázati felhívásban foglalt egyéb feltételeknek.
Az ösztöndíj program keretében:
az ösztöndíjat elnyert személy szakmai gyakorlaton vesz részt a Polgármesteri Hivatal meghatározott szervezeti egységénél. 
A pályázatnak tartalmaznia kell:

• önéletrajzot, a 87/2019.(IV.23.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerint,
• felsőfokú végzettséget igazoló diploma másolatát,
• személyi igazolvány másolatát,
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt vagy annak megkéréséről szóló igazolást.

Az ösztöndíj havi összegét a jegyző állapítja meg, amely nem lehet kevesebb a mindenkori garantált 
bérminimum összegénél (jelenleg: bruttó 219.000 Ft). 
További információ kérhető: 
Pesky Ibolya személyzeti, bér- és munkaügyi csoportvezetőtől a 99/515–117-es telefonszámon.
A jelentkezéseket 2021. augusztus 15-ig az alábbi címre kérjük benyújtani:

Dr. Sárvári Szabolcs jegyző
Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

9400 Sopron, Fő tér 1.
A borítékra kérjük ráírni „Lackner Kristóf Közigazgatási Ösztöndíj”

A pályázat elbírálásának rendje:
A pályázatok 2021. augusztus 31. napjáig kerülnek elbírálásra. Az elbíráló a pályázatok megtekintése után dönt 
a pályázók meghallgatásáról. A pályázók a pályázat eredményéről az elbírálást követően 8 napon belül értesítést kapnak. 
A pályázat benyújtásának tényét és annak tartalmát az adatvédelmi előírásoknak megfelelően kezeljük.

Az ösztöndíjprogram határozott időre szól: 2021. szeptember 1. napjától 2022. augusztus 31. napjáig. 

Sopron Megyei Jogú Város

PÁLYÁZAT
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MUNKATÁRSUNKTÓL

Sopron változatos és 
gazdag történelme so-
kakat érdekel – soroza-
tunkban a különböző 
városrészek kialaku-
lásáról, elnevezésé-
ről, érdekes históriái-
ról írunk. Ezúttal Ó- és 
Újhermes, valamint 
Görbehalom titkai tá-
rulnak fel. 

Mostani írásunkban az előző 
lapunkban bemutatott Brenn-
bergbánya (A birkapásztor le-
gendája, Soproni Téma, 2021. 
május 19.) három nagyobb, il-
letve ismertebb telepéről lesz 
szó: Görbehalomról, illetve Ó- 
és Újhermesről. A brennbergi 
bánya-, illetve lakótelepek tör-
ténete, kialakulása szorosan 
összefügg a bánya történeté-
vel. A XIX. században a szén-
bányászat gyorsan fejlődött. 
Ahogy az egyik aknát nyitot-
ták a másik után, annak ki-
szolgálására új lakótelepeket 
hoztak létre, ahol a bányász-
családok laktak. A szétszórt 
telepek lakosságát a bánya-
bezárásig a közös munka, a 
szénbányászat kötötte össze.

Az Óhermes aknát 1880-
ban kezdték el mélyíteni, és 

egészen 1907-ig működött. 
Az itt kialakított lakótelep 
első épületeit a leállított ak-
na átalakított gazdasági épít-
ményei adták. A brennbergi 
bánya 1913-ban került az Uri-
kány-Zsilvölgyi Rt. tulajdoná-
ba. A cég kezdte el az Újher-
mes aknát mélyíteni 1927-ben. 
Két év múlva érték el az elő-
irányzott 371 méteres mélysé-
get. Azonban az új akna mind 
a központtól, mind a lakóte-
leptől túl messze feküdt, ezért 

1943-ban egy új telepet építet-
tek hozzá, Újhermest. A fej-
lesztés Vajk Artúr bányamér-
nök nevéhez fűződött. A bánya 
leállításakor, 1952-ben az Új-
hermes aknát is lezárták, 
majd az 1990-es években a fel-
töltött aknalejárat helyén egy 
emlékkövet állítottak. A terü-
let elnevezését az itt magaso-
dó Hermes-hegy adta. 

Görbehalom-telep, néme-
tül Bogenriegel az itt található 
hegy formájáról kapta a nevét. 

Szintén szorosan kapcsolódik 
a bányászathoz, hiszen itt épí-
tették meg az otthont a nyug-
díjas bányamunkásoknak 
(1936–38-ban). A nyugdíjaste-
lepet a „Havidíjasok és mun-
kások segélyegylete” építette a 
munkásoktól műszakonként 
5 filléres tételben összegyűj-
tött tőkéből. 

Az írás elkészítésében köz-
reműködött dr. Krisch András, 
a Soproni Evangélikus Gyűjte-
mények vezetője.

Emlékek útján  – Az itt élőket a bányászat kötötte össze

Lakótelepek a bányászoknak

A festői Görbehalom településen ma is bányászemlékek fogadják a látogatókat, Szigethi 
 Sándor egy évtizede magánmúzeumot alakított ki. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

P. HORVÁTH LÁSZLÓ

Már fogadja a termé-
szetjárókat a soproni 
erdő szívében a kívül-
belül teljesen felújított 
Roth-turistaház. Az ün-
nepélyes, múlt pénte-
ki átadáson részt vett 
dr. Farkas Ciprián pol-
gármester, valamint 
Barcza Attila, Sopron és 
térsége országgyűlési 
képviselője is.

Újabb fejlesztés készült el a 
soproni erdőben: a magyar 
kormány mintegy 65 millió 
forintos támogatásának kö-
szönhetően, a Tanulmányi 
Erdőgazdaság (TAEG) Zrt. be-
ruházásban újítottak fel egy 
turistaházat. A természetjá-
rók új otthona festői környe-
zetben, a Hidegvíz-völgyben 
található. A közelben van töb-
bek között a Fehér úti tó, de 
több jelzett túraútvonal is el-
érhető innen. 

– A kívül-belül teljesen át-
alakított, a természettel töké-
letesen összhangban lévő és 
napenergiát hasznosító épü-
letben két szobában tizenket-
tő ágy várja a megfáradt erdő-
járókat – mondta az átadáson 
dr. Sándor Gyula, a TAEG Zrt. 
vezérigazgatója. – A korona-
vírus-járvány idején az erdők 
nyitva álltak. Úgy tapasztal-
juk, sokan kedvelték meg a 

természetet, és nekik lesz ide-
ális szálláshelyük az új ház.

Barcza Attila, Sopron és 
térsége országgyűlési képvise-
lője hangsúlyozta: a kormány 
döntése értelmében a város 
és térsége 2016 óta kiemelt tu-
risztikai övezetnek számít.

– A beruházásoknak kö-
szönhetően élhetőbb lett a 
desztinációnk, azaz a turisz-
tikai célterületünk – folytatta 
Barcza Attila. – Tavaly év vé-
gén elérte Sopront az M85-ös 
gyorsforgalmi út. Ennek kö-
szönhetően városunk már 
jól megközelíthető. Bízunk 
benne, hogy a járványhely-
zet végeztével mind több tu-
rista keres fel bennünket. 
Napjainkra felértékelődött az 

ökoturizmus, e tekintetben 
pedig versenyképes helyzet-
ben vagyunk.

– A kormány azt tűzte ki 
célul, hogy 2030-ra hazánk 
Európa legélhetőbb orszá-
gai közé tartozzon – mond-
ta Révész Máriusz, az aktív 
Magyarországért felelős kor-
mánybiztos. – Ennek egyik 
fontos eleme, miként tud-
juk eltölteni a szabadidőn-
ket. 2018 óta 99 turistaházat 

adtunk át, negyvenegy helyen 
pedig jelenleg is dolgoznak.

A beruházás fontosságát 
méltatta Szentpéteri Sándor, 
az Agrármisztérium helyet-
tes államtitkára is. Az ünnepi 
beszédek után dr. Farkas Cip-
rián polgármester vágta át a 
nemzeti színű szalagot, így 
már hivatalosan is fogadhat 
turistákat a ház – ezzel kap-
csolatban a TAEG Zrt.-nél kér-
hető bővebb információ.

Roth Gyula  nevét kapta a felújított, hidegvíz-völgyi turistaház

Erdőjárók új otthona

A NÉVADÓRÓL  A turistaház a Roth Gyula (1873–1961) nevét vette 
fel. A soproni erdők ismerője a fél évszázaddal ezelőtt megépített 
ház közelében végzett mind a mai napig alapvetőnek számító kuta-
tásokat. Az eseményen Roth Gyula unokája, Kulcsárné Roth Matt-
haea, a Fertő–Hanság Nemzeti Park igazgatója a család a nevében 
köszönte meg, hogy így is elismerték a professzor munkásságát.

A Roth-turistaház épülete a Hidegvíz-völgyben – már várja a vendégeket. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

P. HORVÁTH LÁSZLÓ

2011 után ismét az 
év megyei határren-
désze lett Vass Csa-
ba. A címzetes rendőr 
főtörzszászlós közel 
30 éve a soproni ha-
tárátkelőnél teljesít 
szolgálatot.

A tősgyökeres soproni Vass 
Csaba 1992-ben lett határőr. 
Első és egyben jelenlegi szol-
gálati helye a soproni határ-
átkelő. Itt még útlevélkeze-
lőként kezdett. A határőrség 
megszűnte után a rendőrség-
hez került ugyan, de mindvé-
gig a határrendészettel fog-
lalkozott. Napjainkban pedig 
már szakértőként dolgozik. Fő 
feladatai közé tartozik az il-
legálisan hazánkban tartóz-
kodók kiszűrése, elfogása, il-
letve környezettanulmány 
elkészítése a letelepedési en-
gedélyt kérőkről.

– Az egy éve tartó vírus-
helyzet a mi munkánkra is 
kihatott – mondta a címze-
tes rendőr főtörzszászlós. 

– A határátkelőkön 2020-ban 
ismét visszaállt az ellenőr-
zés, a szabályok pedig gyak-
ran változnak. Fontos, hogy 
minden esetben higgadt ma-
radjon az ember. Az ingázók a 
lassú haladás miatt idegeseb-
bek, ilyenkor egy-egy jó szóval 
kezelhetjük a helyzeteket.

Vass Csaba a közel há-
rom évtizedes pályafutása 
alatt sok mindent meg- és át-
élt már. Egy esetre azonban 
jól emlékszik. Még az 1990-es 
években jelentkezett kilépés-
re egy román rendszámú au-
tóbusz 42 utassal. Az útleve-
lek átvizsgálása után derült 
ki, hogy mindegyikük okirata 
hamis, a fényképeket kicserél-
ték, illetve az állampolgársá-
guk sem egyezett. Nem romá-
nok, hanem moldávok voltak.

A határrendészek feladata 
napjaiban sem lett kevesebb, 
még mindig sokan szeret-
nének útlevél vagy más ok-
irat nélkül Ausztriába szök-
ni. Sokszor veszélyes terepen 
dolgoznak a rendőrök. Ám 
mint Vass Csaba megjegyezte, 
a munkát sosem szabad haza-
vinni. Otthon csak a családdal 
szabad foglalkozni!

Az év megyei 
határrendésze

Vass Csaba 1992 óta teljesít szolgálatot a soproni határ-
átkelőn. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

Olvasói levél 
„Sokfelé járok a városban, fel szeretném hívni városlakóink figyel-
mét, hogy mivel jön a turistaszezon, kicsit tegyük szebbé Sopront. 
Sok ház előtt kinőtt a gaz, szemét, tudom, nem a tulajdonos ter-
mesztette, szórta oda, de szedjük fel! Sok pinceablak piszkos, me-
szes, letörölhetnénk. Hullik a vakolat, rendbe lehetne hozatni. 
A ház előtti részre virágot, fát ültetni, füvesíteni, kerítést rendbe 
hozni, lefesteni. Nem kívánok megadni címeket, házszámokat, néz-
zen ki mindenki a háza elé, nézzen körül a háza táján! Ha ezer ház 
megérti, már sokat nyertünk.”

Király János

Életmentő adomány a gyerekosztálynak 
Életmentő defibrillátort adományozott a Soproni Gyógyköz-
pont Csecsemő- és Gyermekgyógyászati Osztályának az Olasz 
Hegyi Vadász Ejtőernyős Egyesület. A civil szervezet egyik Ma-
gyarországon élő tagja, Marchini Filippo Lorenzo szervezte a 
gyűjtést. A mintegy 150 ezer forint értékű műszerbeszerzésé-
hez jelentős mértékben járultak hozzá olasz és magyar közéle-
ti szereplők is, mint például Bátki Noémi toronyugró olimpiai 
bajnok, Filep Márk, illetve a hegykői Tündérrózsa Óvodába já-
ró gyerekek szülei és nagyszülei. 

A készüléket a Csecsemő- és Gyermekgyógyászati Osztály 
képviseletében dr. Tóth Gergely PhD osztályvezető főorvos és 
Gedéné Hadarits Ilona főnővér vette át és köszönte meg. 
A civil szervezet az életmentő műszeren túl pénzadományt is 
felajánlott az osztálynak, amiből a csecsemők ellátását segítő 
eszközöket vásárolnak – tette hozzá dr. Tóth Gergely.

RÖVIDEN
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P. HORVÁTH LÁSZLÓ

A lapunk által megkér-
dezett hotelek vezetői 
szerint július–augusz-
tus hónapban jöhet-
nek nagyobb számban 
a turisták városunk-
ba. Védettségi igazol-
vány nélkül azonban 
nem tudják fogadni a 
vendégeket.
– Az előfoglalásnál még nem 
kérjük a védettségi igazol-
ványt, de a vendégeket en-
nek hiányában már nem tud-
juk beengedni a hotelünkbe 
– emelte ki Szarjas Tímea, a 
Hotel Sopron vezetője a min-
denkire vonatkozó fő sza-
bályt. – Továbbra is úgy szá-
molunk, hog y az iskolai 
tanítás végeztével lendül fel 
az idegenforgalom. Mi is tud-
juk, furcsa és rendkívüli sze-
zon vár ránk, így az esetleges 
megbetegedések miatt min-
den problémát rugalmasan 
kezelünk. Bízunk benne, hogy 
nem lesz rossz nyarunk. 

– Ahogy nő a beoltottak 
száma, úgy emelkedik az em-
berek utazási kedve is – osz-
totta meg velünk tapasztala-
tait Szilágyi Pál, a Pannónia 
Hotel igazgatója. – Főként a 
belföldi turistákra számí-
tunk, ugyanis egyelőre a leg-
több külföldi országból csak 
korlátozott feltételekkel utaz-
hatnak be hozzánk a nem üz-
leti céllal érkező vendégek. Az 

azonban a teljes soproni ven-
déglátó-ipari szektornak jót 
tenne, ha visszatérhetnének 
az osztrák turisták.

– Fél évre teljesen leállt az 
idegenforgalom, így időbe te-
lik, amíg ismét mernek utaz-
ni az emberek – fogalmazott 
Bartha György, a Hotel Lö-
vér igazgatója. – Azaz most a 
nyitás átmeneti időszakában 
vagyunk. Azt tapasztaljuk, 
hogy a családok egyelőre ad-
dig várnak az utazással, amíg 
mindenki megkapja a koro-
navírus elleni védőoltást. Úgy 
véljük, nálunk is az általános 
trendek érvényesülnek, azaz 

a felfutás július–augusztusra 
várható. 

Kis József, a Hotel Wollner 
vezetője egy érdekes statisz-
tikát osztott meg lapunkkal: 
márciusban három, április-
ban egyetlen egy, májusban 
pedig már 180 foglalás érke-
zett hozzájuk.

– Korábban a vendégeink 
80 százaléka külföldi volt, 
idén nyáron azonban saj-
nos nem számíthatunk rájuk 
– tette hozzá. – Tavaly is ha-
sonló volt a tavasz, aztán nyá-
ron fellendült a belföldi forga-
lom. Azt várjuk, hogy júliustól 
több hazai turista érkezik.

Turizmus:  A szállásadók rugalmasan kezelik a foglalásokat

A nyarat várják a hotelek

ÉV VÉGÉIG ÁTJÁRHATÓAK A SZÉP-KÁRTYA ALSZÁMLÁI
Változott a SZÉP-kártya alzsebeiben lévő összegek felhasználha-
tósága: december 31-ig szabad az átjárás a három alszámla (szál-
láshely, vendéglátás, szabadidő) között. Így azoknak sem veszik 
el a pénzük, akik idén még nem szeretnének nyaralni, vagy kultu-
rális eseményen részt venni – a meglévő keretet például meleg 
ételre is lehet fordítani. 

Ezen a nyáron is a magyar vendégekre számítanak a Hotel Wollnerban. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

MEGKÉRDEZTÜK  olvasóinkat

BARCZY ÉVA:
Szeretem Sopront, idén nyá-
ron nem hagyom el a várost! 
Nekem minden ház, kapu, ki-
lincs mesél. A férjemmel sze-
retném ismét végigjárni a 
belvárost, a múzeumokat, el-
jutni a könyvtárba, és beülni 
egy kávézóba. Sopron számos 
értéket rejt, amelyet érdemes 
újra és újra felfedezni.

FARKAS LAJOS: 
Sajnos én sem úsztam meg, 
elkaptam a koronavírust. 
Most lábadozom, sétálok a 
városban, és remélem, miha-
marabb visszakapom az erő-
met. Idén sajnos nyaralásról 
szó sem lehet. Öt éve hatá-
roztuk el, hogy nyaranta fel-
fedezzük Magyarországot. 
Reméljük, jövőre már folytat-
hatjuk az országjárást.

EBERHARDT-KISS KATALIN:
Terveztünk egy nyaralást, de 
tavalyhoz képest másfélszer 
annyiba kerülne a szállás, így 
inkább lemondtuk. Kisfiunk, 
Vendel minden bizonnyal so-
kat lesz majd a mamánál, ahol 
a kertes házban nagyokat le-
het játszani. Emellett szeret-
nénk eljutni strandolni, és so-
kat lenni a vízparton.

FÜGG LÁSZLÓNÉ:
Idén nyáron itthon maradunk, 
a koronavírus-járvány miatt 
biztonságból inkább nem uta-
zunk el. Reméljük, jó idő lesz 
a nyáron. Nekünk szerencsénk 
van, mert a kertünkben felállí-
tottunk egy medencét, így ott 
bármikor pihenhetünk. A ko-
rábbi években, amikor tehet-
tük, elmentünk egy rövid bel-
földi nyaralásra.

Mit tervez a nyárra?

SOPRON EGYKOR ÉS MA  
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Sorozatunkban a Soproni Múzeum segítségével idézzük meg kultikus soproni helyek szellemét. 
Bemutatunk egy fotót a múltból, valamint azt is, hogy napjainkban hogyan mutat az adott épület 
vagy hely. Ezen a héten a győri vasúti pályaudvaron kalandozunk. A magyar és német nyelvű leve-
lezőlapot Blum Náthán és fia készítette az 1900-as évek elején.

MUNKATÁRSUNKTÓL

Két új látványossággal 
várja a látogatókat az 
idei szezontól a Nagy-
cenki Széchenyi Múze-
umvasút: átadták a tel-
jes felújításon átesett 
Dmot motorkocsit, 
emellett a kisvasút 
Fertőboz állomásánál 
elkészült a mozdony-
műhelyben kialakított 
látogatóterasz.

A nagycenki múzeumvasúton 
2019-re készült el a vasúti pá-
lya és a járműpark rekonst-
rukciója, az idei szezontól pe-
dig újabb két látványossággal 
bővült a kínálat. 

A Dmot motorkocsit 1940-
ben gyártották a Ganz buda-
pesti gyárában. A nagycen-
ki kisvasúthoz Kecskemétről 
került a jármű, amelynek fel-
újítása 2019-ben kezdődött: a 
motorkocsit teljesen szétbon-
tották, majd komplett restau-
ráláson esett át. 

Fertőboz állomáson meg-
újultak a fűtőház szerkeze-
ti elemei, lecserélték a tel-
jes tetőhéjazatot, új burkolat 
készült, valamint kívül-be-
lül újravakolták és festették a 

falfelületeket. A fűtőház pad-
lószintje felett egy huszonöt 
négyzetméter területű, acél 
szerkezetű galéria készült. 

– A vasút fennmaradásá-
hoz és megerősödéséhez el-
engedhetetlen, hogy vonzó 
arcát mutassa lehetséges uta-
sainak – mondta az átadási 
ünnepségen Mosóczi Lász-
ló, az Innovációs és Techno-
lógiai Minisztérium (ITM) 
közlekedéspolitikáért felelős 
államtitkára.

– A Dmot motorkocsi fel-
újításában és a látogatóte-
rasz kialakításában is na-
gyon komoly részt vállaltak 
munkatársaink. Két olyan 
kuriózumról van szó, amely 
reményeim szerint még nép-
szerűbbé teszi a nagycen-
ki kisvasutat – hangsúlyozta 
Kövesdi Szilárd, a GYSEV Zrt. 
vezérigazgatója.

A múzeumvasút október 
24-ig fogadja hétvégente a 
látogatókat. 

Fejlesztik a múzeumvasutat

A felújított Dmot motorkocsi a nagycenki múzeumvasúton. 
FOTÓ: FILEP ISTVÁN 

www.facebook.com/sopronitemahivatalos
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HUSZÁR JUDIT

A soproni sportolók már alig várják, 
hogy birtokba vegyék az új uszodát. 
A létesítmény terheléses próbaüze-
me a napokban kezdődik. Ha minden 

a tervek szerint halad, akkor június végén nyitja 
meg kapuit a Lőver Uszoda.
Lőver Uszoda – hirdeti a fel-
irat a monumentális épület 
oldalán. Bent pedig a szekto-
rok mellett ez áll aranyszínű 
betűkkel: Sopron. Az elmúlt 
hetekben sokan megálltak az 
építkezés előtt, egy város vár-
ja, hogy kipróbálhassa az új 
uszodát. Már nem kell sokat 
várni… Lapunkban is számta-
lanszor beszámoltunk az épít-
kezésről, amely jelenleg a ter-
heléses próbaüzemnél tart. 
Ez azt jelenti, hogy a verseny-
sportolók a napokban elkez-
dik használni az uszodát. 

– Körülbelül 30 sportoló-
val fogjuk „tesztelni” a létesít-
ményt, ők mind rendelkeznek 
versenyzői licensszel – kezd-
te Koch Róbert, a Széchy Ta-
más Sportiskola Sopron egye-
sületi elnöke. – Óriási változás 
lesz ez az úszók életében, ko-
rábban a 33 méteres meden-
cében úsztak, az építkezés 

alatt 25 méteresben, most kis 
túlzással mondhatjuk, hogy 
egy új univerzum nyílik meg 
előttük. 

A Lőver Uszodában egy lég-
térben alakítottak ki két tíz-
sávos medencét: az egyik 25, 
a másik 50 méter hosszú. Ve-
lük szemben található a több 
mint 1200 fős lelátó. A meden-
cék másik oldalán két tanme-
dence és két élménymedence 
is helyet kapott. A nézők 24 
négyzetméteres LED-falakon 
is követhetik a történéseket. 
Az időmérést a legmodernebb 
Omega rendszerrel végzik, de 
például a rajtkövek közül is a 
legkorszerűbbeket szerezték 
be – ezek mindegyike egyéni-
leg állítható. 

– Mindent a FINA (Nem-
zetközi Úszószövetség) szi-
gorú előírásainak megfe-
lelően alakítottak ki, az 
uszoda nemcsak magyar, 

hanem nemzetközi megmé-
rettetések lebonyolítására 
is alkalmas – folytatta Koch 
Róbert. – A versenyekre már 
megkezdtük a felkészülést, 
számtalan vidéki városban, 
illetve a Duna Arénában is 
jártunk, a kollégák egy része 
már elvégezte a versenybírói 
tanfolyamot. Szeretnénk a 
Csik Ferenc Emlékversenyt a 
továbbiakban is megrendez-
ni, jövőre korosztályos ob-
kat tartani, valamint egy ko-
molyabb, kétnapos soproni 
megmérettetéssel bekerülni 
a naptárba. 

A Lőver Uszoda a magyar-
országi sportuszodák között 
a Duna Aréna után a máso-
dik legnagyobb befogadó-
képességű és alapterületű. 
Közel tízezer négyzetméter 
az épület, mellette 160 par-
kolót alakítottak ki a sze-
mélyautóknak, illetve külön 
a buszoknak is. Az öltözők, 
zuhanyzók a nulladik szinten 
vannak, ez alatt a gépészet 
kapott helyet. A belépők egy 

speciális órát kapnak majd, 
amellyel közlekedhetnek, il-
letve használhatják például a 
szekrényeket is. 

– Azt gondolom, hogy az 
idei olimpia, illetve ez az új 
uszoda egy újabb lendületet 
ad a soproni úszósportnak 
– tette hozzá Koch Róbert. 
– Azt szeretnénk, ha minden-
ki, az amatőröktől kezdve a 
versenysportolókig használ-
ná az uszodát. Az úszószö-
vetség egyébként egy komoly 
nemzeti úszóprogramot hir-
detett meg, amelynek az a 
célja, hogy minden gyerek 
megtanuljon úszni. Ehhez 
csatlakozunk majd természe-
tesen mi is. 

A terheléses próbaüzem-
mel párhuzamosan megkez-
dődik a strand területének 
rendezése is. Az ideiglenes sá-
tortetőt elbontják, a konténe-
rek alatt, körül lévő részeket 
helyreállítják. A tervek sze-
rint június végén nyit a Lőver 
Uszoda, akkortól lehet majd 
használni a strandot is. 

SZÉCHY TAMÁS SPORTISKOLA SOPRON:  A soproni uszodai 
vizessportok összefogására hívták életre 2010-ben az egyesüle-
tet. A koronavírus-járvány előtt mintegy 400 tagjuk volt, közöttük 
úszók, para- és senior úszók, valamint triatlonosok. 

Két élménymedence is helyet kapott az új uszodában. Körülbelül 30 sportolóval fogják „tesztelni” a létesítményt, ők mind ren-
delkeznek versenyzői licensszel – mondta Koch Róbert, a Széchy Tamás Sportiskola Sopron egyesületi elnöke. FOTÓK: FILEP ISTVÁN

A Lőver Uszoda  megfelel a FINA szigorú előírásainak is

Karcsapásnyira a jövő

„...bárki lesz az előválasz-
tás győztese, a hangos ma-
gabiztosság ellenére sem 
lesz könnyű dolga, hiszen 
a mostani kormány a té-
nyek – és nem a szólamok 

– szerint valóban az embe-
rekért dolgozik.”

JEGYZET

Színtelen szavak
HORVÁTH FERENC   
főszerkesztő

Nem várt és ezért meglepő a bejelentés, hogy 
Karácsony Gergelynek is a miniszterelnökség-
re fáj a foga. Hogyan, önöknek ez nem meglepő? 
Hmm… Bevallom nekem sem, hiszen pontosan 
lehetett tudni, hogy beszáll az ellenzéki – meg-
lehetősen szórakoztató – cirkuszba. Annak elle-

nére lehetett fogadni 
erre a lépésére, hogy 
korábban többször is 
kijelentette, nem akar 
miniszterelnök lenni. 
Ezért írtam jóhisze-
műen, hogy meglepő 
volt a döntése.

Tudjuk, a politiká-
ban hatványozottan 
érvényes, hogy „soha 

se mondd, hogy soha”. Kár, hogy ezt Karácsony 
Gergely elfelejtette, mint annyi minden mást is, 
például azt a kijelentését, hogy jobban utálja 
a szocikat, mint a Fideszt. Hát…, változnak az 
idők. Azt persze nem tudjuk, hogy végül ki hi-
tette el vele, hogy alkalmas miniszterelnöknek. 
Igaz, ez most (még!) nem is annyira lényeges, hi-
szen mindegyik miniszterelnök-jelölt jelölt azt 
képzeli magáról, hogy az egész országban ő a 
legalkalmasabb az ország vezetésére. Teljesen 
mindegy, hogy szélsőjobbosként, de néppárti-
nak álcázva magát, vagy a szélsőbalról indul-
va most demokrataként „tündököl”. Végül bárki 
lesz az előválasztás győztese, a hangos maga-
biztosság ellenére sem lesz könnyű dolga, hiszen 
a mostani kormány a tények – és nem a szóla-
mok – szerint valóban az emberekért dolgozik, 
míg az ellenzéki politikusok és önjelölt minisz-
terelnök-jelölt jelöltek jobbára csak önmagu-
kért, a pozíciókért, a hatalomért. Abban az eset-
ben, ha valaki lehunyja a szemét, és függetlenül 
a hovatartozásától átgondolja az elmúlt több 
mint tíz évet, felidézi, hogy honnan indultunk, 
s hová jutottunk, és hogy milyen perspektíva áll 
előttünk, akkor igazolni látja, hogy ennek a kor-
mánynak az emberek segítése, támogatása és az 
ország fejlesztése, felzárkóztatása a legfonto-
sabb célkitűzése. S ami még nagyon fontos, tesz 
is érte, eredménnyel.

Az ellenzék időről időre megpróbál fogást ta-
lálni a kormányon, sikertelenül. Az utóbbi idő-
szak leglátványosabb kudarca a járványhoz 
kapcsolódik. Aljas hazugságoktól kezdve a nyílt 
oltásellenességen, a keleti vakcinák igaztalan 
támadásán át az oltási stratégia alaptalan tá-
madásáig terjedt „tudásuk”. A tények, s megint 
csak a tények bizonyítják, hogy saját hazugsá-
gaik csapdájába estek. Elég csak rápillantani a 
járvány adataira és az oltási statisztikára. A leg-
szomorúbb számomra, hogy „tévedésük” tudatos 
volt. Szándékosan akarták elbizonytalanítani, 
megtéveszteni az embereket. Sajnos voltak, akik 
hittek nekik, de közülük többen már felismerték 
az ellenzéki összefogás igazi szándékát.

Egy ilyen összefogás élére szeretne kerülni 
Karácsony Gergely és persze a többiek is. Bárki 
is lesz közülük – saját híveik körében – a befutó, 
nem lehet majd nagyon büszke a mögöttük állók-
ra. Arról nem is beszélve, hogy a kormányzás-
ra való felhatalmazást nem egymástól, hanem 
a választóktól kaphatnák meg.

Nekem azonban nincsenek kétségeim, hogy 
ismét csak a tények, s nem pedig a színtelen sza-
vak felidézése dönt majd 2022 tavaszán azok-
ban a fülkékben…

KORONAVÍRUS  aktuális

Orbán Viktor: Viszlát maszk! – újabb enyhítések
Hétvégén meglett az ötmilliomodik beoltott magyar, 
ezért az operatív törzs úgy döntött, hogy nem kell 
többé maszkot viselnünk a közterületeken – jelen-
tette be a miniszterelnök.

A kormányfő úgy fogalmazott 
facebookon-oldalán, ez a dön-
tés azt jelenti, hogy „búcsút 
inthetünk a maszkunknak”. Vé-
ge a kijárási tilalomnak, az üz-
letek, éttermek nyitvatartásá-
ra vonatkozó korlátozásoknak. 
Minden olyan helyen továbbra 
is kötelező a maszk használata, 
ahol védettek és nem védet-
tek zárt térben találkozhatnak. 
A 16–18 évesek felügyelet nél-
kül is járhatnak például étte-

rembe, moziba, ha rendelkez-
nek védettségi igazolvánnyal. 
A kulturális eseményeket, a 
sportrendezvényeket, vala-
mint a zárt térben tartott ren-
dezvényeket, illetve a szabad-
ban tartott nagyobb (500 főt 
meghaladó) rendezvényeket a 
koronavírus ellen védettek és a 
felügyeletük alatt lévő kiskorú-
ak látogathatják. A szabadban 
tartott kisebb (500 résztvevő-
nél kevesebb) rendezvény bár-

ki által látogatható. Mindezek 
alól kivételt képeznek a zenés, 
táncos rendezvények, amelye-
ken kizárólag a koronavírus el-
len védettek vehetnek részt. 
Lakodalomban legfeljebb 200, 
más családi eseményen vagy 
magánrendezvényen 50-en 
lehetnek. 

Mostantól annak sem kell 
lemondania az utazásról, aki 
még nem kapta kézhez a vé-
dettségi igazolványát: a kor-
mányrendelet alapján a szál-
láshelyek, vendéglátóhelyek, 
fürdők és attrakciók is elfo-
gadhatják a védőoltást igazoló 
applikációt.

Május 21-től részlegesen 
feloldották a kórházi látogatási 
tilalmat Sopronban is. Tovább-
ra sem látogatható koronaví-
rus-fertőzött, egy beteghez na-
ponta egy látogató mehet be, 
egy órára. A látogatónak érvé-
nyes védettségi igazolvánnyal, 
vagy 48 óránál nem régebbi, 
negatív PCR-teszttel kell ren-
delkeznie. Ezt a Győri úti elő-
szűrő ponton ellenőrzik. A Sop-
roni Gyógyközpont osztályain 
minden nap 14 és 16 óra között 
fogadják a látogatókat, akiknek 
3 rétegű sebészi, FFP2, FFP3 
vagy ezzel azonos besorolású 
maszkot kell viselniük. 

Fizetős a parkolás
Május 25-től Sopronban is fizetős a parkolás. A városvezetés dön-
tése alapján a 2020. évben érvényes éves zóna- vagy kombinált 
bérletek érvényessége meghosszabbodik a tavalyi díjmentes na-
pokkal – áll a Sopron Holding Zrt. közleményében. A 2020. április 
6-án már érvényes bérletek 2021. október 16-ig, az ezt követően vá-
sárolt bérletek 2021. július 21-ig lesznek érvényesek, ezzel kapcso-
latban a lakosoknak semmilyen teendőjük nincs. Az éves lakossá-
gi bérletekre a hosszabbítás nem vonatkozik, a 2021-es bérleteket 
legkésőbb június 7-ig kell megváltani. A Petőfi téri mélygarázsban 
az éjszakai ingyenes parkolás lehetősége megszűnt.
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A XXI. század pedagó-
giai módszerei közt 
egyre hangsúlyosabb 
az úgynevezett él-
ményalapú tanulás. 
A Fertő-parti beruhá-
zás keretében megépü-
lő ökocentrum ilyen 
szempontból nagyon 
sok lehetőséget rejt. Er-
ről beszélgettünk Biha-
ry Saroltával és Kovács 
Petrával, az ökocentrum 
tervezőivel.

– Mi volt a központi kon-
cepciója a belső tér kiala-
kításának?

B. S.: – A kiállítás és az 
ökocentrum belső terének 
kialakítása két fontos kiin-
dulási ponton nyugszik. Az 
egyik, hogy a Fertő mint Eu-
rázsia legnyugatibb sztyepp-
tava különleges természeti és 
földrajzi adottságokkal bír, ez 
alapvetően meghatározza az 
élővilágot. A másik, hogy rész-
ben a tó saját adottságainak, 
részben az elmúlt évszázadok 
emberi beavatkozásainak kö-
vetkeztében a Fertő jelentős 
része elnádasodott, és mára 
az ország legnagyobb kiterje-
désű, náddal borított területé-
vé vált. A nádasok hangulatá-
nak megteremtése végig jelen 
van az épületben. Az ökocent-
rum bemutatja ezt a rejtett 

világot, ahova emberek nem 
juthatnak be. Rögtön a fogadó-
térbe érve ebbe a világba lép-
hetünk majd be. A látogatók az 
ökocentrumban irányítottan 
haladva egy sajátos „metsze-
tet” bejárva kaphatnak képet 
a Fertő tóról és a benne, va-
lamint a körülötte zajló élet-
ről. A fogadótér, azaz a nádas 
alatti szinten a víz világa tárul 
majd elénk, míg a nádas fölötti 
szinten többek között a Fertő 
tó különleges madárvilágába 
is betekintést kapunk. 

– Akkor nézzünk is bele 
ezekbe a szintekbe! Milyen 
megoldások tudják majd se-
gíteni az ismeretátadást? 

B. S.: – A legmélyeb-
ben fekvő rész a vízi és víz 

alatti élővilággal, a halakkal 
és a kétéltűekkel foglalkozik, 
emiatt vezet a terepszint alá. 
A Fertő teljes halvilágába be-
tekintést kaphatnak majd az 
ide látogatók, az óriás akvári-
umban Fertő tavi víz lesz. Ter-
mészetesen a vizek élővilágá-
ban a kétéltűek vagy éppen az 
egészen apró élőlények – pél-
dául a planktonok – is szere-
pet kapnak éppúgy, mint az 
emberek a halászat hagyomá-
nyainak bemutatásával.

– Mi vár ránk a követke-
ző szinteken?

K. P.: – Ahogyan lentről 
felfelé haladunk a fogadóté-
ren át, a halláson, látáson ala-
puló tapasztalás mellé egy-
re gyakrabban kerülnek be a 

tapintással, mozgással egy-
bekötött megoldások, játékok. 
Részben azért is, hogy tényleg 
élmény legyen az itt-tartózko-
dás, amibe a mozgásos elemek 
(például békaugrás) kipróbá-
lása is beletartozik. Az épület 
felső szintjén található töb-
bek között egy panorámave-
títő tér, ahol egy rövid, vég-
telenített filmet nézhetnek 
majd meg a látogatók a mada-
rak fészkeléséről. Fontos el-
mondani, hogy a kiállításon 
nem használunk fel kitömött 
állatokat, a célunk a megta-
pasztalás a bekukucskálás 
vagy a tapintás révén, utób-
bit 3D makettek segítik majd 
elő. És hogy még egy kicsit 
a felső szint megoldásainál 

maradjunk: a madaraktól és a 
Fertő tó közvetlen környeze-
tétől kissé eltávolodva a terü-
leten élő emlősök bemutatá-
sára is sor kerül. Kialakítunk 
egy denevérbarlangot is, ahol 
hanghatások mutatják meg, 
milyen, ha egy ilyen helyre 
ér az ember, de egy hódvár 
is helyet kapott a tervekben. 
A tárlat lezáró terében a Fer-
tőt mint „irányító közpon-
tot” szeretnénk érzékeltetni. 
A rendkívül gazdag madárál-
lománynak ugyanis csak egy 
kis része éli valóban egész éle-
tét a tavon vagy a tó környéki 
területeken, a legnagyobb ré-
sze csak a vonulási időszak bi-
zonyos periódusait tölti itt.
Forrás: fertopart.hu

Ökocentrum:  A Fertő teljes halvilágát megismerhetik az érdeklődők

Látogatás élményországban

Az ökocentrumban egy légiirányító-központot is kialakítanak, ahol repülőgépek helyett a madarak útját lehet nyomon követni. 

ZÖLD HÍREK

KÖVES ANDREA

Otthonunk éke lehet 
egy szépen berende-
zett akvárium, ám a 
miniatűr vízi élővilág 
kialakításához nélkü-
lözhetetlen a gondos-
kodás, a türelem és az 
előzetes tervezés.

– Legelőször is érdemes eldön-
teni, hogy csak egyszerű díszt 
szeretnénk az otthonunkba, 
vagy komolyabban foglalkoz-
nánk az akváriummal – kezd-
te Klementsits Ferenc, aki tár-
sával, Németh Attilával együtt 
már több mint 9 éve segíti az 
akvarisztika iránt érdeklődő 
soproniakat. – A kezdők ál-
talában kisebb, 50–60 literes 
akváriumban gondolkodnak, 
aztán az évek alatt eldől: sze-
retne-e valaki még jobban el-
mélyülni az akvarisztikában, 
lesz-e elég ideje, türelme és 
anyagi lehetősége arra, hogy 
nagyobb akváriumot alakít-
son ki. A kisebb változatnál 
napi szinten csupán 5–6 perc 
etetésre, tisztogatásra van 
szükség, illetve két–három-
hetente ajánlott elvégezni az 
időigényesebb vízcserét, na-
gyobb takarítást. 

Az édesvízi halak kivá-
lasztásánál fontos, hogy 
nem mindegyik fajtát lehet 

párosítani egymással. Figye-
lembe kell venni azt is, hogy 
melyik példány mekkorára 
nő, milyen az úszásigénye. 
A vízi növények teszik igazán 
látványossá az akváriumo-
kat: vannak olyanok, amelyek 
könnyen nevelhetők, de olya-
nok is akadnak, amelyeket 
már inkább a haladók tudnak 
gondozni. Az akvarisztika kö-
vetkező lépcsőfoka a tengeri 
akvárium építése, amelynél 
több szempontot is érdemes 
figyelembe venni. 

– A választható fajok szá-
ma nagyon magas, ugyanak-
kor csak minimális száza-
lékuk tenyészthető, a világ 
távoli pontjairól érkeznek ha-
zánkba, ezért is kényesebbek 
édesvízi társaiknál – folytat-
ta a szakember. – Töretlen 
népszerűségnek örvendenek 
a bohóchalak, doktorhalak, 
császárhalak és a ragadozó 
halak. A tengeri akváriumok 
látványos élőlényei a színes 
halakon kívül a korallok, vi-
rágállatok és tengeri rózsák.

Egyre népszerűbbek a ki-
sebb-nagyobb kerti tavak, 
amelyek gondoskodást, ter-
vezést igényelnek. Lényeges 
a tó helyének megválasztása, 
a megfelelő szivattyú és a szű-
rőrendszer beszerzése. Ha azt 
szeretnénk, hogy a vízinövé-
nyek mellett halak is úszkálja-
nak a kerti tavunkban, akkor 
biztosítani kell a megfelelő 
oxigénellátást. A kerti tavak-
ba leggyakrabban aranyha-
lat, a koi pontyot és a szivár-
ványos csellét telepítenek.

Miniatűr vízi világ otthon

– A kisebb akváriumok esetében napi 5–6 percet kell etetésre, tisztításra szánni, illetve két–
három hetente ajánlott elvégezni az időigényesebb vízcserét, nagyobb takarítást – nyilatkozta  
Klementsits Ferenc. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

Veszélyes  
PET palackok?
Ne töltsük újra a PET pa-
lackot! – hívta fel a figyel-
met a közösségi oldalán 
az STKH. A felbontás után 
24 órán belül penészgom-
bák és baktériumok jelen-
nek meg az ilyen flakonok-
ban. Egy felmérés szerint 
a vizsgált palackokban 
egy hét alatt négyzetcen-
timéterenként átlagosan 
több mint 900 000 bakté-
riumkolónia keletkezett. 
Ha túl sokáig használunk 
egy PET palackot, abból a 
hő és a savas közeg hatásá-
ra olyan vegyületek oldód-
hatnak ki, amelyek többet 
között a vesére, a májra 
és a tüdőre is veszélyt je-
lenthetnek.

– Hússzor annyi mikro-
műanyagot juttat a szerve-
zetébe, aki csapvíz helyett 
kizárólag palackozott ter-
mékeket iszik – összegezte 
az elmúlt időszak kutatási 
eredményeit Jurecska Lau-
ra környezetkémikus. – Egy 
tanulmány szerint éves 
szinten 90 ezer darab mik-
roműanyag-részecskét fo-
gyaszt el az, aki csak pa-
lackozott italokat iszik, 
ezzel szemben, aki kizáró-
lag csapvizet iszik, 4 ezer 
műanyag darabkát nyel le. 

A hazai ivóvíz biztonsá-
gos, a benne kimutatható 
mikroműanyagok mennyi-
sége még nem éri el a koc-
kázatos mértéket. Ez annak 
köszönhető, hogy kevésbé 
szennyezett forrásokból 
nyerjük az ivóvizet.

Nyílik Betlehem csillaga

Az ernyős sárma minden neve valamilyen hozzátársított tulajdon-
ságra utal. Hívják Betlehem csillagának, ernyős madártejnek, kí-
gyóvirágnak és a vigasz virágának is. Hatszirmú, csillogó fehér 
virágai fürtökben nyílnak, kivilágítanak a sötétzöld fűből. Estén-
ként összecsukódnak, ilyenkor a szirmok kígyófejeket formáznak, 
melyek hosszú szárakon nyújtóznak felfelé. A termők mint sok kis 
ernyő sárgállnak a virágok közepén. A kígyócskák a fényre kinyíl-
va csillagokká válnak, melyek közepén az ernyőszerű képletek az 
árnyék biztonságát, a védelmet szimbolizálják. A kígyó, a fény, a 
biztonságot adó ernyő és a csillag a keresztény kultúrkör jelentő-
séggel bíró szimbólumai. Ez a kis növény népi neveiben és meg-
jelenésében mesél minderről. 

Az ernyős sárma közvetlen fogyasztásra nem alkalmas, mert 
úgy számunkra mérgező anyagokat tartalmaz, de hígított kivona-
tát a természetgyógyászatban múltbéli traumák feldolgozásának 
elősegítésére, vigaszt hozó növényi segítségként szokták alkal-
mazni. Érdekesség még, hogy a spárgafélék családjába tartozó, 
nálunk vadon élő növényt Észak-Amerikában dísznövényként ker-
tekbe ültetik.
Fotó és szöveg: Benke Éva
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PLUZSIK TAMÁS

18 évesen vándorolt 
ki Amerikába, majd 
51 évesen Oscar-díjas 
lett. John Alton dolgo-
zott Greta Garbóval, de 
ő volt az első argentin 
hangosfilm operatő-
re is. 120 évvel ezelőtt 
született Sopronban. 

Hogy pontosan hány magyar 
Oscar-díjasunk van, azt ne-
héz összeszámolni. Szabó 
István, Rofusz Ferenc, Deák 
Kristóf elsőre beugrik. A film-
történetben jártasabbak még 
gyorsan hozzáteszik Zsig-
mond Vilmos operatőr nevét 
is. Azt viszont már kevesen 
tudják, hogy 2019-ben a Joker 
című amerikai filmdrámá-
ban nyújtott alakításáért Os-
car-díjban részesített Joaquin 
Phoenix felmenői is magyarok 
voltak. Bokor Balázs, volt Los 
Angeles-i főkonzulnak több 
mint félszáz magyar vonatko-
zású Oscar-díjast sikerült föl-
kutatnia, köztük egy soproni 
születésűt is, John Alton ope-
ratőrt. 120 évvel ezelőtt Alt-
mann Jakab néven született 
Sopronban, és negyedszázad-
dal ezelőtt, 1996. június 2-án 
hunyt el a kaliforniai Santa 
Monicában. 

Az Altmann család Sop-
ronból Nagyváradra költözött, 
majd 18 éves korában Jakab, 

aki idő közben belügymi-
niszteri engedéllyel Károlyi-
ra változtatta családnevét, 
kivándorolt nagybátyjához 
Amerikába. A nagybácsi, 
dr. Harris John Alton támo-
gatta a fiatalember mérnöki 
tanulmányait New Yorkban. 
Egy alkalommal az egyetem 
közelében filmet forgattak, 
amikor is visszaemlékezé-
se szerint „berántották” egy 
statisztaszerepre, páncélos 
vitézt kellett alakítania. Így 
indult filmes pályafutása, ha-
marosan otthagyta a műsza-
ki egyetemet, és John Alton 
néven 1923-ban már a Metro 
Goldwin Mayer filmstúdió-
nál operatőrködött. Dolgozott 
Greta Garbóval, majd nagy 
megtiszteltetés volt számára, 
hogy filmet forgathatott a tö-
rök szultán isztambuli palo-
tájában. Az első argentin han-
gosfilm operatőreként már 
komoly nevet szerzett magá-
nak, Fénnyel festés címmel 
szakkönyvet írt a mesterség-
ről, majd briliánsra fényké-
pezett hollywoodi sikereken 
át lett a szakma vitathatatlan 
tekintélye. 

1952-ben vehette át John 
Alton azt a bizonyos Oscar-
díjat a Gene Kelly főszereplé-
sével forgatott Egy amerikai 
Párizsban című filmmusical 
operatőri munkájáért. Pályá-
ja csúcsán, 1960-ban, 59 éve-
sen vonult vissza a filmezés-
től. Ezt követően még közel 
negyven évet élt.

John Alton beszélte 
a fényfestés nyelvét 

John Alton operatőr filmforgatás közben. 

P. HORVÁTH LÁSZLÓ

A Soproni Ünnepi Hetek programjainak jelentős 
részét idén a fertőrákosi barlangszínházban tart-
ják meg. A kisgyerekes szülők számára fontos hír: 
a tündérfesztivál nem marad el!

– Folyamatosan figyeljük a 
jár vány üg yi intézkedése-
ket annak érdekében, hogy 
a programjainkat a minden-
kor hatályos előírásoknak 
megfelelően tarthassuk meg 
– mondta lapunknak Kóczán 
Péter, a Pro Kultúra Nonpro-
fit Kft. kulturális igazgatóhe-
lyettese. – A jelenlegi szabá-
lyozás szerint a zárt térben 
tartott kulturális rendezvé-
nyeken csak védettségi iga-
zolvánnyal lehet részt venni. 

A szervezőnek pedig úgy kell 
megoldania a beléptetést, 
hogy csak az mehessen be, aki 
felmutatta az igazolványát. 

Kóczán Pétertől megtud-
tuk, az idei Soproni Ünnepi 
Hetek programjainak jelen-
tős részét a barlangszínház-
ban tarják.

– A terveink szerint június 
4-én, pénteken avatjuk fel a 
barlangszínházban a Dohná-
nyi-termet – folytatta a kultu-
rális igazgatóhelyettes. – Az 

új, interaktív kiállítás kereté-
ben hét városunkhoz kötődő 
zeneszerző élete, munkássá-
ga lesz megismerhető. A tár-
latot a témapark nyitvatar-
tási idejében lehet látogatni. 
A barlang következő esemé-
nye a június 12–13-án meg-
tartandó Sopron Classic lesz. 
Ennek keretében a Bánk bán 
című operát és a Carmina 
Buranát láthatja a közönség. 
A Sopron Balett és az Európa 
Balett közös produkciójában 
június 26-án, szombaton egy 

szenvedélyes, barokk tema-
tikájú balettet mutatunk be. 
A kórusünnep időpontja júli-
us 10. A Sopron Drum ütős- és 
dzsesszfesztivált július 16–17-
én tartjuk meg.

Kóczán Péter kiemelte: az 
biztos, hogy a június 26–27-i 
hétvégén az Erzsébet-kertben 
megtartják a tündérfesztivált. 
Az idei tematika illeszkedik a 
Sopron 100 programsorozatá-
ba. Azaz az 1921-es népszava-
zás eseményeit mesélik majd 
el a gyerekeknek.

A tündérfesztivált  a tervek szerint a június 26–27-i hétvégén tartják 

Programok a barlangban

ELKEZDŐDÖTT A SZEZON A BARLANGSZÍNHÁZBAN  
Az elmúlt hétvégén telt ház előtt tartották meg a Bagossy Brothers 
Company koncertjét. A barlangszínház következő rendezvénye a 
június 4-i „My Land” Recirquel produkció lesz. A szezont várható-
an szeptember 5-én az Ötórai hangolóval zárják. 

A fertőrákosi barlangszínházban hétvégén tartották az évad első koncertjét, lelkesen érkeztek a nézők a programra. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

1981
Játék és muzsika 
Sopronban
A soproni Liszt Ferenc Műve-
lődési Központ Libresszójában 
rendezték meg a Magyar Rá-
dió Játék és muzsika tíz perc-
ben című nyilvános, zenei mű-
sorát, ahol Mascagni, Brahms, 
Liszt, Monteverdi és Richard 
Strauss műveiből hangzottak 
el részletek. A kérdező Kiss Im-
re volt, a kérdésekre Kapelláró 
Józsefné nyugdíjas válaszolt. 
A fődíjnak ezúttal nem került 
gazdája, a segítők közül Takács 
Gábor könyvjutalomban része-
sült, dr. Friedrich András hang-
lemezt kapott jó válaszáért. 
(Kisalföld)

Bővítik a határátkelőhelyet
Sopronban a közúti átkelőhe-
lyen még folyik a nagyarányú 
bővítés. Befejezése után az át-
eresztőképesség az eddiginek 
kétszeresére emelkedhet. A be-
léptető hely fölött már kész a 
tető. Oroszfalvi Gábortól, a 
soproni vámhivatal megbízott 
parancsnokától tudtuk meg, 
hogy a határátkelőhely bővítési 
munkálatai júniusra befejeződ-
nek. Az osztrák sáv már műkö-
dik. (Kisalföld)

Területi tornaverseny 
Sopronban
A területi II. osztályú lány tor-
nász csapatversenyen a Sop-
roni SE Sportiskolája (Bánfal-
vi, Koch, Joós, Pirinyi, Szemes, 
Szűcs) győzött, a csapat felké-
szítői: Scheer Ernő és Bedő Ist-
vánné. (Kisalföld)

Babos Csaba sikere
Szombaton és vasárnap ren-
dezték meg Győrött az észak-
dunántúli terület felnőtt férfi 
egyéni és páros teniszbajnok-
ságát. Öt megyéből, Győr–Sop-
ron, Vas, Komárom, Fejér és 
Pest 13 egyesület legjobb játé-
kosai indultak. Férfi egyesben 
Babos Csaba (Soproni VSE) di-
adalmaskodott, aki párosban is 
felállhatott a dobogóra, Szalay 
Tiborral bronzérmesek lettek. 
(Kisalföld)

1951
Új sportágak Sopronban
A sportfejlesztési terv nyomán 
új korszak veszi kezdetét Sop-
ron sportéletében. A terv ered-
ményeként 4000 fölé emelke-
dik a ténylegesen sportolók 
száma. Számos új sportág-
gal ismerkednek meg a sop-
roni dolgozók. A kézilabdáról 

eddig alig hallottak. Ma már 
a Műegyetemnek és a Szak-
érettségi Kollégiumnak csa-
patai vannak, és most szer-
vez kézilabda szakosztályt a 
SOTEX, a Pamutipar és a Se-
lyemipar. A postásdolgozók a 
súlyemeléssel ismerkednek. 
A soproni kerékpársportot ed-
dig nyolc versenyző képvi-
selte, a sportfejlesztési terv 
150-re növeli a kerékpárver-
senyzők számát. Számos alka-
lommal hiányoltuk, hogy Sop-
ronnak nincs atlétikai élete, 
a soproni atléták Győrött vol-
tak kénytelenek versenyezni. 
A sportfejlesztési terv nyomán 
gomba módra szaporodnak az 
atlétikai szakosztályok. Egy-
más után alakítja meg atlé-
tikai szakosztályát a SOTEX, 
a GySEV, a Fésűsfonal, a Pa-
mutipar, a Vasöntöde, a Zár-
gyár és a Magasépítési Válla-
lat. (Népsport)

1931
Bérmálás Sopronban
Grősz József győri segédpüs-
pök bérmáltatás céljából pün-
kösd vasárnapján Sopronba 
érkezett. Az állomáson vitéz 
Simon Elemér főispán fogadta 
a város katolikus társadalmá-

nak előkelőségei élén. A püs-
pök közel ezer gyermeket bér-
mált meg. (Kis Újság)

Emlékműavatás lesz 
Sopronban
A volt császári és királyi 76. 
gyalogezred elesett hősei em-
lékére emlékművet állítottak, 
amelyet augusztus 23-án ün-
nepélyes keretek között lep-
leznek majd le Sopronban. Az 
emlékmű-bizottság meghívja 
a volt bajtársakat az ünnepség-
re. Bejelentések és felvilágosí-
tások Stanitz Mihály ügyveze-
tő, Sopron, Várkerület 6. szám 
címen. (8 Órai Újság)

Fotókiállítás Sopronban
Pünkösd vasárnapján nyílt meg 
Sopronban a Magyar Amatőr-
fényképészek Országos Szövet-
ségének soproni csoportja által 
rendezett nemzetközi fotókiál-
lítás, amelyre Európa minden 
részéből mintegy 400 művészi 
képet küldtek be. A kiállítást 
vitéz Simon Elemér dr. főispán 
nyitotta meg, akit a rendezőbi-
zottság nevében Hollán Péter 
postafőigazgató elnök üdvö-
zölt mint kiváló amatőrt.  (Bu-
dapesti Hírlap)
Összeállította: 
Pluzsik Tamás

TALLÓZÓ  – válogatás a korabeli sajtóból

280 ÉVVEL EZELŐTT,  1741. május 28-án hunyt el Pozsony-
ban Mack (Maach) Mátyás apátkanonok, plébános. Sopronban 
született 1682-ben.

155 ÉVVEL EZELŐTT,  1866. május 22-én született Sopronban 
Anton Winter diplomata, a bécsi konzuli akadémia igazgatója 
(1904–1933). Bécsben hunyt el 1942. március 30-án.

60 ÉVVEL EZELŐTT,  1961. május 30-án hunyt el Pinkafelden 
(Ausztria) Zimmer Ferenc újságíró, az MTI szerkesztője, majd 
főszerkesztője (1918–1944). Sopronban született 1885. má-
jus 26-án.

35 ÉVVEL EZELŐTT,  1986. május 31-én hunyt el Sopronban 
Prőhle Jenő könyvtáros, művelődéstörténész, klasszika-filoló-
gus. Sopronban született 1909. augusztus 10-én.

A SZÉCHENYI ISTVÁN VÁROSI KÖNYVTÁR INTERNETES 
OLDALÁN (WWW.SZIVK.HU) MEGTALÁLHATÓ ADATBÁ-
ZISBÓL KÖZLÜNK RÉSZLETEKET. 

EZ TÖRTÉNT  – múltidéző
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RÁZÓ LÁSZLÓ

Visszatért 
városunkba 
Götz Lilien, 
aki bronz-

érmet nyert a budapes-
ti vizes Európa-bajnok-
ságon. A tizennyolc 
éves szinkronúszó a 
Synchro Sopron SE-nél 
sajátította el a sportág 
alapjait. 

Évek óta tagja a junior és fel-
nőttválogatottaknak, a buda-
pesti Eb-n pedig az úgyne-
vezett highlight kűrben lett 
dobogós a magyar csapat tag-
jaként Götz Lilien. 

– Lilien igazi büszkesé-
günk, hétévesen kezdett el 
nálunk sportolni, az elejé-
től kezdve éreztem rajta az 
elhivatottságot – kezdte Tu-
ri Andrea, a Synchro Sopron 
SE edzője. – Ma már Buda-
pesten él családjával, éppen 
azért költöztek el, hogy a vá-
logatottban is folyamato-
san szerepelhessen. Ehhez a 
szinthez már olyan mennyi-
ségű edzés szükséges, ame-
lyet nem mindenki vállal: so-
kan egy-két év után feladják 
emiatt a szinkronúszó kar-
rierjüket. Lilien viszont any-
nyira eltökélt volt, hogy né-
ha szabályosan belógott egy 
plusz edzésre. Mindig nagyon 
határozottan és céltudatosan 
építette a szinkronúszó karri-
erjét, ugyanakkor sosem felej-
tett el mosolyogni, igazi példa-
kép mindannyiunknak.

Götz Lilien a budapesti 
rendezésű vizes Eb-n három 
versenyszámban is indult a 
magyar válogatott tagjaként: 
a hosszú csapatprogram, 
kombinációs kűr, valamint a 
highlight kűr programjaiban 

is vízbe szállt. Bronzérmet ez 
utóbbiban sikerült nyernie.

– A highlight kűr az utób-
bi években lett igazán népsze-
rű, emiatt vették fel a verseny-
programok közé – tette hozzá 
a soproni edző. – Ez a leglát-
ványosabb, akrobatikus ele-
mekkel is kombinált szám, 
aminél nagyon nehéz a kore-
ográfia megvalósítása. Lilien 
sokat mosolyog, de azért azo-
kat a sérüléseket is megmu-
tatta, amiket a gyakorlásokon 
szerzett.

Götz Lilien soproni láto-
gatásakor az uszodában mu-
tatta meg a Synchro Sopron 
mostani versenyzőinek a Du-
na Arénában szerzett bronz-
érmét, egyben rövid bemuta-
tót is tartott a fiatal soproni 
szinkronúszóknak.

Sopronban járt  és bemutatót is tartott Götz Lilien

Bronzérmes szinkronúszó

Az Eb bronzérmes Götz Lilien bemutatót és élménybeszámolót tartott a soproni szinkronúszóknak.

MOLNÁR ZOLTÁN

Egy héttel az NB III-as bajnok-
ság zárása előtt az SC Sopron 
labdarúgócsapata utolsó ide-
genbeli mérkőzését játszotta 
a Bicskei TC otthonában, ahol 
Kustor Noel találatával végül 
1–0-ra legyőzte ellenfelét. 

A mérkőzés krónikájához 
tartozik, hogy az első félidő-
ben többségében a soproniak 
birtokolták a labdát, jelentő-
sebb helyzetet azonban egyik 
félnek sem sikerült kialakí-
tania, így gól nélkül zárult az 
első 45 perc. A második fél-
időben már nagyobb volt az 
iram és a küzdelem is, a mér-
kőzés 52. percében aztán Ko-
csis Ármin csúsztatta tovább 
a labdát Kustor Noel elé, aki 
20 méterről szépen lőtte ki a 
kapu jobb felső sarkát. Ezzel 
a góllal pedig Weitner Ádám 
csapata az utolsó idegenbe-
li mérkőzésén is győztesen 
hagyta el a pályát. A 2020/21-
es szezonban a vendégként le-
játszott mérkőzéseken a csa-
pat a második legtöbb pontot 
gyűjtötte az NB III. nyugati 

csoportjában. Külön kieme-
lendő, hogy a piros-fehér ala-
kulat az utolsó három mérkő-
zését kapott gól nélkül hozta, 
amiben nagy érdeme volt a 
védelem alapemberének, Ke-
resztes Krisztiánnak is. 

– Úgy gondolom, hogy a 
csapat védekezése hétről hét-
re fejlődött – értékelt Keresz-
tes Krisztián. – A hibákat hét 
közben az edzői stábbal pró-
báltuk kijavítani, aminek meg 
is lett az eredménye. Az utolsó 
hazai mérkőzésünkön is úgy 
megyünk fel a pályára, hogy a 
3 pont itthon tartásával sze-
retnénk megköszönni a veze-
tőségnek és a szurkolóknak az 
egész éves biztatást, hiszen az 
NB III-ban kevés csapat büsz-
kélkedhet ilyen táborral, mint 
az SC Sopron.

A bajnokság utolsó fordu-
lójában a 19. helyezett SZA-BI 
Qualit Ménfőcsanak együt-
tesét látja vendégül a csa-
pat. Az összecsapás vasárnap 
18 órakor kezdődik a városi 
stadionban.

Az SC Sopron jelenleg a 7. 
helyet foglalja el a tabellán.

SC Sopron: újabb 
siker idegenben

Szíves tudomására hozzuk, hogy Sopron Megyei Jogú Város 
Önkormányzata az épített környezet alakításáról és védelméről 
szóló 1997. évi LXXVIII. törvény, valamint a településfejlesztési 
koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról 
és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. 
(XI. 8.) Korm. rendelet 32. §-ban foglaltaknak megfelelően 
kidolgoztatta Sopron M. J. Város településrendezési terveinek

Szent Mihály-domb, 
Belváros, Deák tér

felülvizsgálatát, egységes szerkezetbe foglalását.

Az „véleményezési dokumentációt” az önkormányzat honlapján 
(www.sopron.hu), a gyorsmenüben, a „Szabályozási tervek 
módosítása, felülvizsgálata” címszó alatt, az alábbi linken 
elérhetővé tettük: http://www.sopron.hu/Sopron/portal/
autonomy_show?contentId=55587

A dokumentáció Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal 
aulájában (9400 Sopron, Fő tér 1. sz. alatt) is megtekinthető

2021. május 27-től június 28-ig. 
A közzététel ideje alatt a kifüggesztett anyagokkal kapcsolatban 
minden érintett írásban véleményt, javaslatokat, észrevételeket 
fogalmazhat meg a foepitesz@sopron.hu címre küldve.

Tisztelettel:
Dr. Simon István
alpolgármester

Sopron Megyei Jogú Város

KÖZLEMÉNY

MUNKATÁRSUNKTÓL

A magyar csapat öt 
arannyal, négy ezüsttel 
és hat bronzzal zárta a 
budapesti vizes Euró-
pa-bajnokságot – Mi-
lák Kristóf az egyedü-
li duplázó.

Példátlan összefogás és remek 
magyar szereplés – röviden 
így összegezhetnénk a buda-
pesti vizes Európa-bajnoksá-
got, amelynek a Duna Aréna 
és a Lupa-tó adott otthont má-
jus 10. és 23. között.

– Jelesre vizsgáztunk, ma-
radéktalanul elégedett volt a 
szervezéssel mindenki – nyi-
latkozta Wladár Sándor, a 
Magyar Úszószövetség el-
nöke. – És kitűnően vizsgáz-
tak úszóink is. A rajt előtt 
azt mondtam, az Eb-szerep-
lésünk egyfajta tükör lesz, 
amely előrevetíti a lehetséges 
tokiói sikereinket – az úszók 

által szerzett öt arany-, négy 
ezüst- és öt bronzérem re-
ménykeltő az olimpia előtt két 
hónappal.

Az Európa–bajnokság el-
ső hetében a nyílt vízi úszók 
egy ezüsttel és egy bronzzal 
köszöntek be, majd a sport-
ág történetének első magyar 

szinkronúszó érme is megszü-
letett azzal, hogy az akrobati-
kus (highlight) kűrben a ma-
gyar csapat a 3. helyen végzett.

A medencés versenyen Mi-
lák Kristóf aranyérmet nyert 
200 és 100 pillangón, Hosz-
szú Katinka 400 vegyesen 
volt a legjobb, Kapás Boglárka 

megvédte Eb-címét 200 pil-
langón, Szabó Szebasztián 
pedig 50 pillangón diadal-
maskodott. Az összesített 
éremtáblán Magyarország a 
6. helyen végzett. Az első he-
lyet Oroszország, a másodikat 
Nagy-Britannia, a harmadikat 
Olaszország szerezte meg.

Vizes Európa-bajnokság:  15 magyar érem a budapesti kontinensviadalon

Hatodik hely az éremtáblán

A győztes Milák Kristóf (j) és a bronzérmes Kenderesi Tamás a férfi 200 méteres pillangóúszás 
eredményhirdetésén. Milák Kristóf később a 100 méteres pillangón is diadalmaskodott.

Kosárlabda
Május 26., szerda 16 óra, Novomatic-aréna
Sportdarázs–SMAFC – NKA–PÉCS–PEAC

Tenisz
Május 28–30., péntek–vasárnap 15 óra, Hotel Sopron
VÁKO páros férfi teniszverseny

Labdarúgás
Május 29., szombat 17 óra, Anger réti sporttelep
SFAC 1900 – Csornai SE
Május 30., vasárnap 18 óra, városi stadion
SC Sopron – Ménfőcsanak

LELÁTÓ

Götz Lilien és korábbi edzője, Turi Andrea.

TOVÁBBI SOPRONI EREDMÉNYEK:   
Megyei I. bajnokság 29. forduló: Gyirmót FC Győr II – SFAC 1900: 3–1
Megyei II. bajnokság 24. forduló: Rábapordány – SVSE: 2–3
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RÁZÓ LÁSZLÓ

Bravúrosan szerepelt 
idén az alapszakaszban 
az SKC U20-as együt-
tese, amely immár a 
nyolcasdöntőre ké-
szül. A vezetőedző to-
vábbjutást vár, ami-
ért mindent meg is 
tesz a csapat.

Bors Miklós vezetőedző el-
mondása szerint zavaró, hogy 
még május közepén sem tud-
ják a végleges időpontot: az 
érettségik miatt ugyanis a 
szövetség felméri, hogy június 
első vagy második hete felelne 
meg jobban az érintett játéko-
soknak. Ennek ellenére gőz-
erővel készülnek, kétszer is 
megmérkőztek a Körmenddel. 
Az első összecsapáson még a 
rutinos magyarok is szerepet 
kaptak, a második találkozón 
aztán már csak azok a kosa-
rasok jutottak szóhoz, akik az 
U20-as döntőben is pályára 
lépnek majd.

– Fontos, hogy az álló-
képességet fenntartsuk, az 
edzőmeccsek nagyon jól szol-
gálták a felkészülésünket, kü-
lönösen a második Körmend-
meccs sikerült jól – tudatta az 
U20-as csapat vezetőedzője. 

– Az edzéseken részfelada-
tokkal készülünk, öt az öt el-
len nem tudunk most edzeni, 
ezért négy a négy, illetve há-
rom a három elleni gyakor-
latokat tartunk. A védekezés 
minél jobb felépítése a célunk.

Bors Miklós hozzátette: a 
nyolcasdöntőben két csoport 

lesz, az SKC U20 a váloga-
tottak sorát felvonultató Bu-
dapesti Honvéd, valamint a 
Debrecen és a Budafok együt-
tesével csap össze a budapes-
ti tornán.

– Csak Miljan Popadic-
nak van egy kisebb hátsérü-
lése, bízom benne, hogy ez 

meggyógyul a döntőig – tette 
hozzá Bors Miklós. – A többiek 
egészségesek, és egészséges 
önbizalommal is készülünk. 
A szezonbeli kiváló teljesít-
ményünk alapján azt mon-
dom: továbbjutást várok a 
csoportból. Ez akkor lehetsé-
ges, ha a csoportmeccseinken 

háromból kétszer győztesen 
hagyjuk el a pályát.

Az U20-asok felkészülé-
sét az is befolyásolja, hogy a 
sportiskola U18-as csapata 
épp ezen a héten játszik az 
országos nyolcasdöntőben, 
hiszen több játékos kap sze-
repet mindkét együttesben.

A továbbjutás  akkor lehetséges, ha a csoportmeccseken háromból kétszer győznek

SKC U20: készülnek a döntőre

Az SKC U20-as csapatának vezetőedzője, Bors Miklós bízik abban, hogy a csoportmeccsek után négy közé kerül az együttes.  
FOTÓ: NÉMETH PÉTER

MUNKATÁRUNKTÓL

A Soproni Sportiskola Kosár-
labda Akadémia U16-os együt-
tese a legjobb négy közé ke-
rült az idei nyolcasdöntőben, 
Misa Popadic együttese végül 
óriási küzdelemben maradt le 
a dobogóról. A csapat cente-
re, Flasár Botond szenzáció-
san játszott a bronzmeccsen: 

a Budapesti Honvéd ellen 19 
pontot dobott, négyből három 
hárompontosa talált célba 
és leszedett 18 (!) lepattanót, 
mindez 37-es teljesítmény-
mutatót ért. A 16 éves, 198 
centiméter magas játékos 
a Pécs elleni elődöntőben is 
remekelt, azon a találkozón 
14 pontja mellett 22 lepatta-
nót gyűjtött be. A kimagasló 

teljesítményre a szakembe-
rek is felfigyeltek, Botondot 
beválasztották a nyolcas-
döntő legjobb ötösébe. A fia-
tal játékos hatéves kora óta 
kosárlabdázik, klasszikus 
centerposzton játszik. Véle-
ménye szerint a kiváló telje-
sítmény a jó csapatmunkának 
köszönhető.

– Szerintem a teljesítmé-
nyem nem lenne kiemelke-
dő a csapat nélkül – mondta 
a fiatal kosárlabdázó. – A játé-
kostársak nagyban hozzájá-
rulnak a teljesítményemhez. 
Az erősségeim közé tarto-
zik a lepattanózás, a pont-
szerzés és az alsóposztjá-
ték. Amiben fejlődnöm kell 
még, az a lábmunka és az 
alkalmazkodókészség.

A játékos hozzátette: öröm-
mel vette, hogy bekerült a 
nyolcasdöntő legjobb ötösé-
be, ugyanakkor a csapat sze-
replését az egyéni elismerés-
nél is fontosabbnak tartja.

– Valóban, beválasztottak 
a nyolcasdöntő all-star ötösé-
be, aminek nagyon örültem, 
ugyanakkor egy csapat bronz-
éremnek jobban örültem vol-
na – vélekedett.

Flasár Botond céljai között 
szerepel, hogy NB I-es kosár-
labdázó legyen.

MUNKATÁRSUNKTÓL

Néhány nap alatt hatalmas ismertségre tett szert 
Valter Attila, aki a Groupama-FDJ csapatának ver-
senyzőjeként  három napig viselhette az éllovas-
nak járó rózsaszín trikót a Giro d’Italián. 

– Az olasz országúti kerék-
páros körverseny a Tour de 
France után a második leg-
ismertebb viadalnak számít 
a sportágban, ezért is hatal-
mas teljesítmény, hogy egy 
magyar versenyző eljutott 
idáig – mondta Valter Attila 
szerepléséről Bartokos Gá-
bor, az MTB Sopron SE ve-
zetőedzője. – A hazai kerék-
pársportban ilyen hatalmas 

siker eddig nem volt, sosem 
fordult elő, hogy ilyen kalibe-
rű versenyen magyar induló 
viselhette volna az első he-
lyért járó trikót. Az ország-
úti kör versenyeken olyan 
hatalmas kerékpáros nemze-
tek sportolói viszik a prímet, 
mint Franciaország, Olaszor-
szág vagy Belgium. Iszonya-
tosan erős mezőnyben tudott 
maradandót alkotni Valter 

Attila. Ami a motorsportban 
a Forma–1, az a kerékpárver-
senyek között az országúti 
nagy körversenyek kategóri-
ája: világszerte milliók köve-
tik az eredményeket.

Bartokos Gábor hozzátet-
te: fizikailag hatalmas telje-
sítményt igényel a résztve-
vőktől a körverseny, hiszen 
napi százhatvan–száznyolc-
van kilométert kell tekerni, 
sokszor durva szintkülönb-
ségekkel, mindezt három hé-
ten keresztül. Az elmúlt na-
pokban lényegében annyi 
történt, hogy Valter Attila tel-
jesítményével felhelyezte Ma-
gyarországot a világ kerékpá-
ros térképére.

All-star ötösben Botond Giro d’Italia:  Erős mezőnyben alkotott maradandót

Csúcson Valter Attila

Flasár Botondot (b) kimagasló játékának köszönhetően a nyol-
casdöntő legjobb ötösébe is beválasztották.

Valter Attila három napig rózsaszín trikóban tekert a Giro d’Italián. FOTÓ: VALTER ATTILA-FACEBOOK

100 év, 100 
kilométer 
A centenáriumi emlékév 
tiszteletére hirdette meg 
100 év, 100 kilométer című 
programját a soproni pol-
gármesteri hivatal sportfel-
ügyeleti csoportja. A kiírás-
hoz csatlakozhatnak túrát 
vagy futást szervező soproni 
sportszervezetek.

A kezdeményezés lénye-
ge, hogy a résztvevőknek ösz-
sze kell gyűjteniük összesen 
minimum 100 kilométert. Eh-
hez szükséges egy kilométer-
gyűjtő-füzet, amelyet a re-
gisztráció után díjmentesen 
biztosítanak. Mivel tavasz-
szal elmaradtak a sportprog-
ramok, ezért 50 kilométert 
egyénileg is lehet teljesíteni, 
ennek igazolásához elég bár-
milyen készülékkel rögzített 
(legyen az telefon, okosóra) 
fotó, mely tartalmazza a moz-
gásforma adatait. Az elkészült 
fényképet a szervező e-mail-
címére (sportfelugyelet@
sopron-ph.hu) kell elkül-
deni. A többi 50 kilométert 
pedig a soproni sportverse-
nyeken gyűjthetik össze a je-
lentkezők. A résztvevők pólót 
és emléklapot kapnak. 

A programsorozat részle-
tei megtalálhatóak a sport-
felügyelet facebook-oldalán 
(100 év 100 km című face-
book-esemény) vagy az 
svszsz.hu weboldalon.

Szerkesztőségünk fennállása óta elkötelezett a soproni emberek bemutatása mellett. Ezt a válla-
lásunkat a jövőben is tartjuk, ezért olyan embereket keresünk, akik szűkebb–tágabb környezetük-
ben valamiért kiérdemelték a körülöttük élők szeretetét, tiszteletét. Lehet ő egy nagymama, máso-
kon segítő ezermester vagy tanácsadó, egy közösség szervezője vagy aktív tagja. Ha ismernek ilyen 
embert, írják meg nekünk a  szerkesztoseg@sopronitema.hu e-mail-címre!

HÉTKÖZNAPI HŐSÖKET KERESÜNK!



2021. május 26.10 Soproni Téma 10. évfolyam Soproni fiatalok

Továbbra is várjuk az iskolák rendezvényeiről,  
ifjú tehetségeiről szóló értesítéseket a  

szerkesztoseg@sopronitema.hu  
e-mail-címre!

„Ha elzárok 
egy utat a gye-
rek elől, akkor 
egy másikat kell 
nyitnom előtte, 
mégpedig az ő 
vágyai és hajla-
mai irányában.”

Varga Domokos  
József Attila- és 
Kossuth-díjas magyar író, 
újságíró

MOTTÓ

Varga Domokos: 
Kölyökkóstolgató
Varga Domokos 1974-es 
kötete az apaságot mutat-
ja be személyes vallomá-
sain, élményein keresz-
tül – szülőgenerációknak 
vált „gyereknevelési Bib-
liájává”. Az író így vallott 
könyvéről: „Érett ésszel 
mondom, felül az ötve-
nen: bármilyen bajos a ki-
csi gyerekekkel, utólag az 
ember majdnem mindig 
úgy gondol vissza a velük 
átvergődött évekre: soha 
annyi örömben, nevetés-
ben, boldogságban nem 
volt része.

Kisgyerek kis gond? Ez 
főleg úgy igaz, hogy ilyen-
kor még jobban megtérül 
minden gondunk, amit rá-
juk fordítunk. Vagy mond-
juk inkább: megtérülhet.
Ez a könyv főleg azért író-
dott. Ha kinek-kinek a ter-
hein nem könnyíthet is, 
de az örömét, a saját gye-
rekében talált gyönyörű-
ségét segíthet talán gya-
rapítani.”.

KÖNYVAJÁNLÓ

KÖVES 
ANDREA

Hazánkban 
hagyomá-
nyosan má-

jus utolsó vasárnapján 
ünneplik a gyerekna-
pot, amely az örömteli 
gyermekkora irányítja a 
figyelmet. 

– Sokan mondják, hogy a gye-
rekek ma mások, mint ré-
gen voltak, sok pedagógus 
panaszkodik, hog y eg yre 
több a problémás gyermek. 
Én azt gondolom, hogy ma is 
ugyanolyan tisztasággal szü-
letik meg mindenki – kezdte 
dr. Pásztor Enikő, a Soproni 
Egyetem Benedek Elek Peda-
gógiai Karának adjunktusa. 
– Mi, felnőttek és a rohamosan 
változó világunk formáljuk 
őket olyanná, amivel aztán 
kevésbé vagyunk elégedet-
tek. A szülők elhalmozzák já-
tékokkal a gyerekeiket, mond-
ván: ezzel tudják biztosítani 
számukra a boldogságot, pe-
dig el kellene hinnie minden-
kinek, hogy a gyerekeknek 
nem ezek a tárgyak jelentik a 
boldogságot.

Enikő úgy látja, ma keve-
sebb idő jut a családi időtölté-
sekre. A gyerekeknek az lenne 
a legjobb, ha anya és apa sokat 

bolondozna velük, együtt ül-
nének le játszani, apa a kis-
fiával együtt szerelne, anya 
a kislányával együtt sütne, a 
nagymama mesélne arról, mi-
lyenek voltak a szülei, amikor 
ők voltak akkorák, mint most 
ő, a nagypapa bevonná őket a 
kerti munkákba.

– Két hallgatómmal a ko-
ronavírus harmadik hullá-
ma előtt soproni óvodákban 

végeztünk kutatásokat. Arra 
kértük a nagycsoportos óvo-
dásokat, rajzolják le, milyen 
volt, amikor a vírus miatt nem 
mehettek óvodába, és otthon 
kellett maradniuk. Az ő sza-
vaikkal élve a „vírus vicsorít és 
rossz”, de egyébként a félelem 
csak a rajzok kevesebb, mint 
tizenöt százalékán fedezhe-
tő fel, a helyzethez meglepően 
rugalmasan alkalmazkodtak. 

A legtöbben házat rajzoltak, 
ami nekik is, mint mindany-
nyiunknak, nagyon szűkös 
volt sokszor az elmúlt hóna-
pokban. Ezt ők úgy jelenítet-
ték meg, hogy a családtagok 
magukat összehúzták, még 
felállni sem tudtak a házban. 
A kutatásainkból az is jól lát-
szik, hogy bár a gyerekek a 
számítógépek vagy a tévé előtt 
is gyakran ültek, és mesét néz-
tek, mégis nagyobb hangsúlyt 
kapott náluk a játék és a moz-
gás – ebben a szülők csak kis 
mértékben vettek részt. 

A kutató szerint a gyerek-
nap legfontosabb üzenete, 
hogy a családi közös játék, idő-
töltés az örömteli gyermek-
kor kulcsa.

Gyereknap:  Idén a színházban szerveznek mesekoncertet

A közös idő a kulcs

GYEREKNAP: TÜCSÖKLAKODALOM A SOPRONI PETŐFI SZÍNHÁZBAN 
Gyereknap alkalmából a Tücsöklakodalom című mesekoncerttel köszönti a kicsiket és nagyokat a Sop-
roni Petőfi Színház május 29-én, szombaton délelőtt tizenegy és délután három órakor. Szarka Gyu-
lának és zenekarának közös produkciójában Molnár Anikó és Papp Attila színművészek a főszereplők. 
A tavaszi nagy sikerű premier után ismét felcsendülnek a generációkat összekötő népdalfeldolgozá-
sok. A hatályos jogszabályok szerint 18 éven aluliak védettségi igazolvány nélkül látogathatják az elő-
adásokat, abban az esetben, ha felnőtt kísérőjük rendelkezik azzal.

Önfeledt játék a 2019-es gyereknapon – a vírushelyzet miatt tavaly nem lehetett programokat 
szervezni, idén is szűkösebbek a lehetőségek. FOTÓ: SOPRONI TÉMA-ARCHÍVUM

Digitális  
témahét  
az Eötvösben
Idén először tartották meg 
az Eötvös József Evangéli-
kus Gimnázium, Egészség-
ügyi Technikum és Művé-
szeti Szakgimnáziumban a 
digitális témahetet. A 9–11. 
évfolyamon 36 regisztrált 
csapat és 290 diák indult 
a megmérettetésen. A fel-
adatkiírás szerint egy di-
gitális kiadványt kellett 
készíteni, amelyben válto-
zatos médiaműfajok, mint 
például interjúk, cikkek, 
beszámolók, plakátok, re-
ceptek, viccek, rejtvények 
szerepeltek. A tanulók 
rendkívül kreatívan, folya-
matosan kommunikálva és 
együttműködve teljesítet-
ték a kihívásokat, és a leg-
különbözőbb prezentációs 
felületeteket alkalmazták 
– készült digitális bemu-
tató és több weboldal is.

A témahét résztvevői-
nek teljesítményét négy-
tagú zsűri értékelte, 83-an 
kaptak jutalmat. 

Népszerű  
a technikum
A nyolcadikosok 41 száza-
léka technikumokban ta-
nul tovább – közölte Pölös-
kei Gáborné, az Innovációs 
és Technológiai Miniszté-
rium szakképzésért fele-
lős helyettes államtitkára. 
– Míg három–négy évvel 
ezelőtt a nyolcadikosok 41 
százaléka gimnáziumba je-
lentkezett, most a techni-
kumokba jelentkeztek eny-
nyien, és a gimnáziumokba 
kevesebben, a diákok 34 
százaléka megy. A szak-
képzést választók száma 
idén 10 százalékkal nőtt.
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KÖZÉRDEKŰ SZÁMOK Internetes segítség 
a pálya választáshoz
Az általános iskolába járó 6. és 7. osztályos tanulók, 
valamint szüleik számára tartottak az interneten 
keresztül pályaválasztási tanácsadást.

– A koronavírus-járvány előtt a Soproni TIT-ben már többször tar-
tottunk pályaorientációs, iskolakezdésről, jó tanulási módszerek 
kialakításáról, illetve más, gyermekeket, szülőket, családokat 
érintő témákról foglalkozásokat – közölte Ulrich Judit, a Soproni 
TIT igazgatója. – Az elmúlt időszakban ezeket a rendezvényeket 
nem lehetett megvalósítani. Most úgy döntöttünk, hogy a diáko-
kat az interneten keresztül érjük el. A megyei pedagógiai szak-
szolgálat segítségével az elmúlt héten csütörtökön délelőtt az ál-
talános iskolába járó 6. és 7. osztályos tanulók számára online 
formában szerveztünk rendhagyó osztályfőnöki órát. Ugyanezen 
nap kora este a szülőknek tartottunk előadást a továbbtanulási le-
hetőségekről. A tájékoztatók létrehozásában a Soproni Szakkép-
zési Centrum is közreműködött.

– A rendhagyó óra keretében huszonöt osztályt sikerült elér-
nünk – tudtuk meg a megyei pedagógiai szakszolgálattól. – Fon-
tosnak tartottuk, hogy a tanulókhoz ilyen formában is eljussunk, 
hiszen a középiskolai továbbtanulás nagyban kihat majd a továb-
bi életükre. A fontos döntés meghozatalához szerettünk volna se-
gítséget nyújtani.

www.facebook.com/sopronitemahivatalos
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sopronitemahivatalos Tallózó

Vezérlőközpont 
Szervezetünkben minden fontos. Persze mindig az a terület, 
szerv, funkció látszik a legfontosabbnak, ami éppen nem meg-
felelően működik. Logikus, hiszen az fog panaszokat okozni, 
annak a működését, pontosabban a nem vagy nem megfelelő 
működését vesszük észre. Addig, amíg minden OK, teljesen ter-
mészetesnek vesszük, hogy minden OK. Pedig akkor tehetnénk 
a legtöbbet, hogy rendben is maradjanak a dolgaink. 

Van egy nagy központi vezérlőegységünk. Ez a központi egy-
ség az agyunk. A tudományos neve központi idegrendszer. Min-
dent szuperül szabályoz, amíg… Szóval, amíg minden OK. 

A Covid utáni helyzetek sora (úgynevezett poszt-Covid-ál-
lapot) bizonyítja, hogy amikor a vírus „belerág” az agyunkba, 
akkor nem ritkán nagyon kiszámíthatatlan panaszaink lesznek/ 
maradnak. Sajnos nem biztos, hogy ezeket a problémákat idő-
vel mindenkinek képes lesz a szervezete kijavítani.

Viszont ezen bajok (is) elkerülhetők… oltással!
Dr. Tschürtz Nándor

EGÉSZSÉGSAROK

Nyerjen Rubicont a rejtvénnyel! 
A Soproni Témában keresztrejtvény is várja a játszani vágyókat. A megfejtéseket június 2-ig várjuk a Soproni Téma, 9401 Sopron Pf. 
241. vagy a szerkesztoseg@sopronitema.hu e-mail-címre. A helyes megfejtők között a Rubikon páneurópai piknikkel foglalkozó kü-
lönszámát sorsoljuk ki, melyet a szerencsés nyertes a Pro Kultúra jegyirodájában vehet át (Sopron, Liszt Ferenc u. 1.).
Május 12-i rejtvényünk megfejtése: „Ami ingyen van, mindent megér”. Szerencsés megfejtőnk: Tulok Viktor, Sop-
ron, Ógabona tér. 

 KERESZT-
REJTVÉNY

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
Május 26. – június 1. Az ügyeleti idő hétfőtől vasárnapig es-
te 8 órától reggel 8 óráig tart.

Május 26.,  
szerda 

Sepia gyógyszertár  
Ipar krt. 30., Tesco 99/702–012

Május 27., 
csütörtök 

Szebellédy gyógyszertár  
Deák tér 35. 99/505–469

Május 28.,  
péntek 

Than Károly gyógyszertár  
Újteleki u. 54. 99/510–787

Május 29., 
szombat 

PatikaPlus gyógyszertár  
Határdomb u. 2., Alphapark 99/505–220

Május 30., 
vasárnap 

PatikaPlus gyógyszertár  
Selmeci u.15–17., Interspar 99/505–472

Május 31.,  
hétfő 

Arany Kígyó gyógyszertár 
Magyar u. 6. 99/311–732

Június 1.,  
kedd 

BENU Állomás gyógyszertár 
Mátyás király u. 23. 99/312–437

Dr. Csesznákné Babos Anna Piroska és dr. Csesznák Elemér

72 éve mondták ki az igent

EGYÜTT ÉVTIZEDEKEN ÁT  – soproni házaspárok mesélnek 

PLUZSIK TAMÁS

Bizonyára sokan álmodoznak az egész 
életen át tartó szerelemről, és vannak 
olyan szerencsések, akiknek ez meg is 
adatott. Sorozatunkban olyan sopro-
ni házaspárokkal beszélgetünk, akik 

talán tudják a hosszú és boldog házasság titkát. Leg-
alábbis az életük jó példa lehet erre.

– A nővérem a Kőszegi úti se-
lyemgyárban dolgozott, raj-
ta keresztül kaptam 1947 
farsangján meghívást egy tea-
délutánra, melyet a gyár kultúr-
termében rendeztek – kezdte 
történetét dr. Csesznák Elemér-
né, azaz Babos Anna Piroska. 
– Elemér a szomszéd asztalnál 
ült egy társasággal, ahol töb-
bek között volt egy fiatal lány 
is, így nagyon csodálkoztam, 
hogy engem kért föl táncolni.

– Végzős erdőmérnök-hall-
gató voltam, és valóban egy 
lánnyal mentem el a teadél-
utánra – folytatta a történetet 
dr. Csesznák Elemér. – De akkor 
ez a kapcsolat már a végét járta, 
úgyhogy felfigyeltem a szom-
széd asztalnál ülő, kiválóan 
táncoló, jó alakú, nálam kicsit 
magasabb lányra. Az első tánc 

után tudtam, éreztem, hogy itt 
most valami nagyon fontos do-
log történt az életemben. Az 
első randevúnk két nappal ké-
sőbb a Széchenyi téren volt, 
mintha tegnap lett volna…

– Igen, mint egy film pereg 
előttem ez a találkozás: Elemér 
ott várt rám díszes waldenben, 
majd végigsétáltunk a Várkerü-
leten. Talán lopva meg is fog-
tuk egymás kezét, de hogy be-
ültünk volna valahova, arról szó 
sem lehetett… 

– Az első ajándék, amit Pi-
roskától még az eljegyzés előtt, 
Elemér napra kaptam, az száz 
darab Munkás cigaretta volt 
– tette hozzá nevetve Csesznák 
professzor, aki 1948 karácso-
nyán kérte meg Piroska kezét.

– Szüleimmel Petőházán 
laktunk, oda jött Elemér lány-

kérőbe. Azok a jegygyűrűk, me-
lyeket mindketten azóta is vi-
selünk, a karácsonyfára voltak 
felakasztva. Néhány hónappal 
később, 1949 húsvétján volt 
az esküvőnk a petőházi Szent-
háromság-templomban, majd 
elkezdtük közös életünket Kis-
kunhalason, ugyanis Elemért 
oda helyezték erdőmérnöknek. 
Ott született Szabolcs fiunk, 
majd négy évvel később már 
Piliscsabán Bertalan, így lett 

végül teljes a család – mesél-
te Piroska, és már vette is elő 
a 72 évvel ezelőtt Sopronban 
készült esküvői fotót.

– Megpróbáltatások persze 
voltak az életünkben, de ar-
ra mindig vigyáztunk, hogy ne 
bántsuk meg egymást. Ha pe-
dig mégis, akkor ki tudjuk mon-
dani azt a két szót, hogy „Ne 
haragudj!”. Ez a legfonto-
sabb titka a hosszú és boldog 
házasságnak. 

1949 húsvétján kötötte össze életét Babos Anna Piroska és 
dr. Csesznák Elemér. FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS

DR. CSESZNÁK ELEMÉRNÉ, BABOS ANNA PIROSKA  1928-
ban született Sopronban. A Soproni Egyetem Falemezgyártás-
tani Tanszékéről ment nyugdíjba, ahol kutatási munkatársként 
dolgozott.
PROF. DR. CSESZNÁK ELEMÉR  rubinokleveles erdőmérnök 
1925-ben született Sopronban. Nyugdíjba vonulásáig a Sopro-
ni Egyetem Erdőműveléstani Tanszékének volt a professzora.
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HUMORSAROK
Szénási Ferenc (Széna) soproni  karikaturista  
alkotásai hétről hétre.

Mindenen túl című legújabb albumának be-
mutatójával és a jól megszokott slágerekkel 
készül fertőrákosi koncertjére Charlie. Az 
EMeRTon-díjas művész, akinek munkás-
ságát többek között Arany Zsiráf-díj-
jal, Liszt Ferenc-díjjal, a Magyar Köz-
társasági Érdemrend kiskeresztjével 
és Budapest díszpolgára címmel is-
merték el, június 6-án, vasárnap 20 
órakor lép fel a barlangszínházban.

Charlie zenész, trombitás: a rock, 
a dzsessz, a blues, a soul és a funky 
jellegzetesen rekedt hangú előadó-
művésze. Pályafutása során több for-
mációban alkotott, számtalan albumot 
tudhat magáénak.

CHARLIE A BARLANGBAN

NŐI SAROK  – stílus, divat, praktikák 

A fényvédelem fiatalít
MADARÁSZ RÉKA

A nap elleni védelem a 
nyári hónapokban kü-
lönösen fontos, de ha az 
év többi részében sem 
feledkezünk meg ró-
la, akkor a finom rán-
cok kialakulását is 
megelőzhetjük.

Nem lehet elégszer hangsú-
lyozni, hogy a bőrünk nap elle-
ni védelméről nemcsak a me-
leg hónapokban, hanem az év 
365 napján gondoskodnunk 
kell. A fehér és pigmentációra 
hajlamos bőrűeknek különö-
sen lényeges, hogy ez a szem-
pont mindig a szemük előtt 
lebegjen.

– Ha valaki egész évben 
szép barna bőrt szeretne, an-
nak előbb-utóbb meglesz 
az ára – tudtuk meg Mester-
házy Márta kozmetikusmes-
tertől. – A bőrünk emlékezik 
a nap elleni ártalmakra, me-
lyek az évek során összeadód-
nak. Éppen ezért érdemes az 
arcunkra télen–nyáron 50 fak-
toros fényvédőt használnunk. 
Ha sminkelünk, akkor is figyel-

jünk oda arra, hogy 8–10 per-
cet hagyjunk a krém felszívó-
dására, majd utána lehetőleg 
ecsettel vagy kis szivaccsal 
alapozzunk, kerüljük a dör-
zsölést és a lentről felfelé va-
ló mozdulatokat!

A pattanásaink, mitesz-
szereink nyomkodása szintén 
pigmentfoltok kialakulásá-
hoz vezethet. Gyantázás után 
lehetőleg két napig kerüljük 
a strandolást! 

A nyári szezon nem kedvez 
semmilyen hámlasztó kezelés-
nek. A mikrodermabrázió, a tűs 
mezoterápia, a savas eljárások 
ideje nem most van. 

– Sokan azzal sincsenek 
tisztában, hogy a fényvédők 
faktorszáma nem arra utal, 
hogy milyen erősen véde-
nek a káros UV-B-sugárzás el-
len, hanem arra, hogy med-
dig – folytatta a kozmetikus. 
– Ha valaki irodában dolgozik, 
ahol az ablakon keresztül köz-
vetlenül éri a nap, akkor min-
denképp szükséges védenie 
magát. Lehetőleg a reggeli el-
indulás és a hazatérés előtt is 
kenje be az arcát fényvédővel!

Akinek sok az anyajegye, fi-
gyelje, és keressen fel szakem-
bert, ha a méretében vagy szí-
nében változást tapasztal!

A bőrünk nap elleni védelméről nemcsak a meleg hónapok-
ban, hanem az év 365 napján gondoskodnunk kell.

KÓCZÁN 
BÁLINT

Ahogy arról 
lapunk is 
beszámolt, 

Mester Ferencet (MES) 
is díjazták hazánk 
egyik legnagyobb dal-
szövegíró-versenyén, 
így ő is bekerült a Dal-
szöveg nagykövetei kö-
zé. A soproni fiatalem-
berrel beszélgettünk. 

– Honnan indult a pályád, és 
miért neveztél a versenyre?

– Eredetileg komlói va-
gyok, nyolc éve élek Sopron-
ban. Rengeteg dalszövegem 
megtalálható a zeneszoveg.
hu oldalon, és számos klipem 
is megjelent. Talán ezért is, 
de szembejött velem ez a pá-
lyázati lehetőség, és úgy gon-
doltam, a Mantra című dalom 
megérdemelné, hogy széles 
körben megismerjék. 

– Milyen kritériumok 
és kategóriák voltak a ver-
senyben? 

– Annyi volt csupán a fel-
tétel, hogy teljes mértékben 
saját szöveggel kell nevezni. 
Ennek megfeleltem, hiszen 
egy teljesen önálló számmal 
jelentkeztem, és több száz 

pályázat közül kerültem be a 
legjobbak közé. A zeneszoveg.
hu célja az volt, hogy felhívja 
a figyelmet: a zeneszöveg ér-
téket képvisel. Az eszmei ér-
ték mellett fontos, hogy a digi-
tális platformokon megjelenő 
zeneszövegek után jogdíjnak 
kell megilletnie a szerzőt. 
A szervezők ezt szeretnék ér-
vényre juttatni.    

– Miről szól a Mantra? 
– Ami a számot illeti, 

ez lényegesen komplexebb, 
mint a pólón szereplő részlet. 

A legjobb dalszövegekből 
ugyanis idézetek találhatók 
meg a DRK pólókon. Tulaj-
donképpen arról szól, hogy 
az embernek vissza kellene 
találnia a gyökereihez, a ter-
mészethez. Megmutatja, mi-
lyenek vagyunk, ahogy azt is, 

milyenek lehetnénk. Meg kell 
hallgatni, át kell élni! 

– A zenei pályán mió-
ta mozogsz?

– Tizennyolc éves korom 
óta vagyok a zene szerelmese. 
Mindig is hobbiként tekintet-
tem rá, de nagyon sok dal szü-
letett ez idő alatt. Egyébként 
egy autóipari cégnél dolgo-
zom, mellette foglalkozom a 
zenével. 

– Mit jelent számodra ez 
az elismerés?

– Ez egy pozitív visszacsa-
tolás arra vonatkozóan, hogy 
van értelme annak, amit csi-
nálok. Jó érzés, hogy a neves 
zsűri és a zeneszoveg.hu is ki-
emelkedőnek találta a műve-
met. És viszontlátni egy DRK 
pólón a soraimat, az igazán 
felemelő érzés. 

– Mik a további terveid? 
– Bármennyire furán is 

hangzik, de sohasem voltak 
konkrét terveim a zenével. 
Ez annyira spontán jön… Va-
lamikor egy év alatt négy dal 
születik, valamikor egy hé-
ten öt. Ez benne a szép: sen-
ki se zaklat határidőkkel, nem 
munka, hanem örömzene. 

MES:  „Felemelő viszontlátni a szövegeimből idézetet”

A Dalszöveg nagykövete

– Jó érzés, hogy a neves zsűri és a zeneszoveg.hu is kiemelke-
dőnek találta a művemet – nyilatkozta Mester Ferenc (MES).
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HUSZÁR JUDIT

Prájczer Péter képe 
lett május hónap fo-
tója. Mint arról már 
olvashattak, a Sopro-
ni Téma pályázatot írt 
ki, az elmúlt hetekben 
Gyermekeink mosolya 
címmel vártuk olvasó-
ink képeit.

Pályázatunkra ebben a hó-
napban is több képet kap-
tunk, amelyek közül a zsűri 
Prájczer Péter felvételét ta-
lálta a legjobbnak. A nyer-
tes villanyszerelőként dolgo-
zik, szabadidejében szívesen 
fényképez. 

– A kép május elején ké-
szült Harkán, a repceföldön 
– mesélte lapunknak Péter. 
– Anyák napjára készítettem 
a feleségemnek és a nagyma-
máknak. Megfogott a hirde-
tésük címe, a Gyermekeink 
mosolya, nincs is ennél fon-
tosabb, mint az ő mosolyuk! 
Ennél tisztább és őszintébb 
dolgot nem ismerek a vilá-
gon. Gondoltam, megosz-
tom önökkel a számomra 
legszebb gyermekmosolyt! 
Mit szeretnék kifejezni a ké-
pemmel? Boldogságot, ami a 
gyermekeink lelkében van, és 
a ragyogást, amit a szemük-
ben látunk.

Nemcsak Péternek, ha-
nem valamennyi pályázó-
nak köszönjük, hogy meg-
tisztelt minket bizalmával. 
A felhívásra érkezett ké-
peket megtekinthetik a  

www.sopronitema.hu/gale-
riak/gyermekeink-mosolya 
oldalon. 

A JÁTÉK FOLYTATÓDIK! 
Júniusban is keressük a hó-
nap fotóját! Aktuális felhí-
vásunk témája: kacskarin-
gós utak. 

Egy jelentkező maximum 
kettő színes, legalább 3000 pi-
xel szélességű képpel nevez-
het, a fotókat jpg formátum-
ban várjuk. A beküldött képek 
közül kiválasztjuk az általunk 

legjobbnak ítélt fényképet, 
amelyet a Soproni Téma jú-
nius 30-i számában közlünk.

A fényképeket június 23-
ig várjuk e-mailben a szer-
kesztoseg@sopronitema.
hu címre. 

A NYEREMÉNY
Pá lyázatun k va la menny i 
nyertese Horváth Ferenc Kü-
lönc borvidék című könyvét, 
illetve Iváncsics Zoltán sop-
roni borász egy üveg borát át-
veheti szerkesztőségünkben. 

Gyermekeink mosolya

Prájczer Péter felvétele lett a hónap fotója.

MESTER FERENC ÉS A ZENE
MES régóta mozog a zenei berkekben, számos népszerű videoklip-
pel jelentkezett eddig. Az előadó a hip-hop műfajban tud tökéle-
tesen kiteljesedni, mert annyira szövegcentrikus ez a műfaj, hogy 
ebbe fér bele a legtöbb mondanivaló. 


