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A római kor üzenetei a mának

5
A múzeumnegyed munkálatainak részét képezi az a régészeti feltárás, amelynek során római falmaradványok és izgalmas leletek kerültek napvilágra. Az ásatás január közepén
kezdődött a Tábornok-ház kapualjában és az udvarán, ahol eddig még nem volt ilyen jellegű feltárás. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

Az Újteleki városrész múltja

2

Jubiláló erdészképzés
135 éves az erdészképzés. Az elmúlt közel másfél évszázadban az oktatás nemcsak a Roth-iskola Szent György utcai épületében folyt, hanem annak jogelődjeiben is.

Emlékek útján az Ógabona tértől a Jerevánig. FOTÓ: FILEP ISTVÁN
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Biztosított
a város
működése
Kevesebb bevétellel,
de több feladattal számol Sopron idei költségvetése – tájékoztatta a
Soproni Témát dr. Farkas
Ciprián polgármester.
Külön járványügyi alap
segíti a vállalkozásokat
és a magánszemélyeket,
ezért az idei költségvetésben 50 millió forintos
keretet különítettek el,
amely azonban felülről
nyitott.
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Tovább szépül a kastély

Soproni sikerpontok
Bár az utolsó selejtező fordulóban nyert, mégsem jutott ki az Európa-bajnokságra a
magyar női kosárlabda-válogatott. A legutóbbi sikerből a két soproni játékos
oroszlánrészt vállalt. FOTÓ: FIBA.COM
9

A Nemzeti Kastélyprogram és a Nemzeti Várprogram keretében 4,2
milliárd forintból folytatódik a fertődi Esterházy-kastély felújítása.
A beruházás alapkövét ünnepélyes keretek között tették le.
FOTÓ: FILEP ISTVÁN
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Roth-iskola: S opronban 1950. október 1-jén kezdődött az oktatás

Jubiláló erdészeti képzés
PLUZSIK TAMÁS

135 éves az erdészképzés a Rothban – hirdeti egy molinó a Rondellán, ami igaz is, meg
nem is. Igaz azért, mert
valóban 135 éves az erdészképzés hazánkban, de az elmúlt közel
1,5 évszázadban az oktatás nemcsak a Szent
György utcai iskolában
folyt, hanem annak jogelődjeiben is.
– Októberre terveztünk egy
nag yszabású ünnepséget,
amire meghívtuk volna a
testvériskolákat is, elsősorban az ásotthalmi Bedő Albert Erdészeti Iskola tanárait és diákjait, hisz lényegében
velük közösek a gyökereink
– mondta Sztojkáné Bodor Ildikó okleveles erdőmérnök, a
Kisalföldi Agrárszakképzési
Centrum Roth Gyula Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium
igazgatója. – Sajnos a járvány
miatt a rendezvényt megtartani nem tudtuk, így „csak”
ez a molinó emlékeztet bennünket, illetve a soproniakat

Az erdészképzés továbbra is népszerű Sopronban – a diákok nemcsak az iskolapadban, hanem terepen is elsajátítják a szakmai ismereteket.
erre a számunkra oly fontos
évfordulóra.
A Temesvár közelében lévő Vadászerdei Magyar Királyi Erdőőri Szakiskola „gróf
Széchényi Pál földmívelés-,
ipar- és kereskedelemügyi
miniszter úr Ő Nagyméltósága 1885. évi 57 209. számú rendelete folytán Kálnoki Bedő
Albert országos főerdőmester és miniszteri tanácsos úr

Ő Méltósága által 1885. évi október hó 27-én reggeli 10 órakor nyittatott meg, s adatott át
céljának.”
– A középfokú erdészeti szakoktatás megteremtése
Csekefalvi Török Sándor nevéhez fűződik. Ő volt az, aki
a trianoni döntést követően
az iskolát Tatára költöztette
– folytatta Sztojkáné Bodor Ildikó. – Azt hitte, ideiglenesen,

Sztojkáné Bodor Ildikó egyik nagy elődjének, a középfokú erdészeti szakoktatást megteremtő Török Sándornak a portréjával. FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS

hisz az iskola akkori bélyegzőjén ez áll: az ideiglenesen
Tatán működő Temesvár-Vadászerdői Erdészeti Szakiskola. Több ízben hívták Budapestre vezető beosztásba, de
iskoláját sosem hagyta el. Az
erdészeti szakoktatás egyik
nagy egyénisége volt.
Az ideiglenes elhelyezés
1924-ig tartott, ekkor az iskola Esztergomba került. Több

4,2 milliárd forintos új beruházás kezdődik Eszterházán

Tovább szépül a kastély
P. HORVÁTH LÁSZLÓ

volt az iskolának, ma pedig öt
évfolyamon több mint négyszáz diákjuk van, akik erdészeti, faipari és környezetvédelmi szakirányú képzésben
részesülnek. Sztojkáné Bodor
Ildikó tizenöt éve oktat növénytant, illetve erdőművelést a jövő erdészeinek, 2020
júliusától pedig immáron a tizennegyedik igazgatója a tradicionális intézménynek.

RENDŐRSÉGI sorozat

Ne utaljon pénzt
ismeretlennek!
CZETIN ZOLTÁN

A Nemzeti Kastélyprogram és a Nemzeti Várprogram keretében 4,2 milliárd forintból folytatódik a
fertődi Esterházy-kastély felújítása. A beruházás
alapkövét ünnepélyes keretek között az elmúlt
pénteken tették le.
Újabb, jelentős beruházás vette kezdetét a fertődi Esterházy-kastélyban. A 4,2 milliárd
forint összértékű beruházás
részeként megvalósul a kastély legértékesebb, középső részének korszerűsítése.
A földszinten, a hercegi lakosztályban kap helyet az Esterházy (Fényes) Miklós életét
bemutató kiállítás. A második emeleti Mária Terézia lakosztályban új, eddig nem látott kincseket mutatnak be.

átszervezés és névváltoztatás
után Sopronban 1950. október 1-jén kezdődött az oktatás
az egykori Szent Benedekrendi Szent Asztrik katolikus gimnázium épületében.
A soproni erdészeti technikum első igazgatója dr. Tuskó
László volt.
Amikor hetven évvel ezelőtt Sopronban megkezdődött az oktatás, 138 tanulója

Megszépül egyúttal az óratorony, valamint a barokk lépcsősor is. A Belvedere-ből pedig pompás kilátás nyílik majd
a kastélyra. A beruházás eleme még, hogy a gránátosházból fogadóépületet alakítanak
ki. A munkálatok a tervek szerint 2022 őszéig tartanak.
– A Nemzeti Kastélyprogram és a Nemzeti Várprogram ékköve az Esterházy-kastély – mondta dr. Virág Zsolt, a
Miniszterelnökség miniszteri

AZ ALAPKŐLETÉTEL RÉSZTVEVŐI 
Az alapkőletételt megtisztelte jelenlétével Esterházy Antal herceg, valamint Svetlana hercegné. Glázer Tamás, a Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója a beruházás fontosságát hangsúlyozta. Köszöntőt Egresitsné Firtl
Katalin, az Eszterháza-központ ügyvezetője mondott.

206 centiméter magas vagyok, 140 kilogramm,
most szerelek le a francia idegenlégióból. Tényleg?
Nem. De az internetes beszélgetőfelületen ezt is
írhatom magamról, és aki nem ismer, akár el is hiheti. Ne tegye!

A fejlesztés eredményeként visszanyeri méltó rangját a kastély, így még vonzóbb lesz a turisták számára – hangsúlyozta
az alapkőletételen Barcza Attila. FOTÓ: FILEP ISTVÁN
biztosa. – A fő cél, hogy a XXI.
századi igényeknek és trendeknek megfelelő turisztikai
attrakció jöjjön létre.
Barcza Attila, Sopron és
térsége országgyűlési képviselője kiemelte: a fejlesztés

eredményeképp nemcsak
méltó rangját nyeri vissza a
kastély, hanem az Esterházycsalád, valamint a barokk–rokokó korszak újszerű perspektívából történő bemutatásával
várja az idelátogatókat.

Városszépítők: fejlesztéseket véleményeznek
A Soproni Városszépítő Egyesületnél is várják a korlátozó intézkedések feloldását. Ettől függ ugyanis, hogy mely programjaikat tarthatják meg. – A legelső teendőnk
az lesz, hogy összehívjuk a közgyűlésün-

ket – mondta lapunknak dr. Józan Tibor, az
egyesület elnöke. – A szakbizottságaink
azonban most is működnek, véleményezik a különböző fejlesztési elképzeléseket,
a rendezési tervmódosításokat, valamint

javaslatokat tesznek az új soproni utcák
elnevezésére.
Megtudtuk, a városszépítők folyóiratát,
a Soproni Szemlét idén is négy alkalommal
tervezik megjelentetni.

Fontos alapszabály: az interneten egyáltalán nem biztos,
hogy valaki az, akinek mondja
magát. A koronavírus-járvány
idején még többet használjuk az online beszélgetőfelületeket. Most még olyanok
is csetelnek, akik egyébként
ódzkodnak ettől a fajta kommunikációtól. Azért mert magányosabbak, elszigeteltebbek az emberek, még jobban
vágynak egy-két kedves, közvetlen szóra.
– Pont ezt az állapotot
használják ki a csalók, akik
az interneten keresik áldozataikat – kezdte Babelláné Lukács Katalin, a Soproni
Rendőrkapitányság őrnagya,
kiemelt bűnmegelőzési főelőadó. – Egy soproni hölgynek a messengeren kezdett
írogatni egy férfi, aki állításai
szerint most szerel le a francia idegenlégióból. Közös jövőt terveztek, házvásárlással,
soproni letelepedéssel. Ehhez
a férfi állítólag hazaküldte
a legfontosabb értékeit, sok
pénzt. A csomag viszont nem

érkezett meg, ezért megkérte a nőt, hogy küldjön pénzt
a futárszolgálatnak. Apránként jelentős összeget csalt
így ki a jóhiszemű hölgyből.
A férfi már az első pillanatban gyanús kellett volna,
hogy legyen, ugyanis külföldi álnéven írt a nőnek. Ráadásul számtalan hiba volt
az üzenetekben, valószínűleg
automata fordítóprogrammal
készültek.
– Az interneten bárki létrehozhat egy álprofilt, ezért
fontos, hogy semmilyen körülmények között, senkinek
a kérésére ne indítsunk utalást! – figyelmeztetett Babelláné Lukács Katalin. – Ha személyes találkozót beszélünk
meg, akkor is legyünk körültekintőek, mindig nyilvános
helyen és nappal találkozzunk! Személyes adatainkat,
címünket, telefonszámunkat,
bankkártya vagy más irat számát soha ne adjuk meg, mert
visszaélhetnek vele. Az online
térben legyünk még a szokásosnál is bizalmatlanabbak!
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Emlékek útján – az első ipari negyed az Ógabona tértől a Jerevánig tartott
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Az Újteleki városrész múltja

Lobognak
a zászlók

Kitűzték Sopron centenáriumi zászlaját múlt
héten Bánfalván és Ágfalván. Mint arról lapunkban beszámoltunk (Centenáriumi
zászló a soproni városházán, Soproni Téma, 2020. február 3.),
a zászló a 1921-es népszavazás 100. évfordulójára készült, és a
történelmi voksolásban érintett települések hivatalait is ékesíteni fogja. Elsőként
a soproni városháza
homlokzatára tűzte ki
dr. Farkas Ciprián polgármester, múlt héten
pedig Barcza Attila országgyűlési képviselővel elvitték Bánfalvára és Ágfalvára is. A
tervek szerint a héten
felkerül a zászló Nagycenk, Kópháza, Harka,
Fertőrákos, Balf, Fertőboz települések polgármesteri hivatalaira.

A mai Újteleki utca 52. számú házban működött a két világháború között a Pum-bolt, fűszer- és csemegekereskedés.

A XIII. századtól kezdve a fokozódó német betelepülések hatására új telkeket jelöltek ki itt. Innen eredeztethető a városrész, valamint az Újteleki utca elnevezése. FOTÓK: FILEP ISTVÁN

MUNKATÁRSUNKTÓL

fejlődését segíthette, hogy a
város megszerezte jobbágyfaluként a XIV–XV. század során
Bánfalvát, Ágfalvát és Kelénpatakot, a kiépülő úthálózat
pedig ezekkel is összeköttetést biztosított. A mai Újteleki
utca 52. számú házban működött a két világháború között
a Pum-bolt (Pum Géza fűszerés csemegekereskedése), és itt
állt egykor a külső városfalon
át kivezető Újteleki kapu.
Az Újteleki városrész fejlődése a vasútépítkezések
után, a XIX. század második

Sopron változatos és gazdag történelme sokakat érdekel – sorozatunkban a különböző városrészek kialakulásáról, érdekes históriáiról írunk.
Ezúttal az Újteleki városrész titkai tárulnak fel.
Az Újteleki városrésznek az
ismert soproni utca adta a nevet. Az Ógabona tértől egészen a Jereván-lakótelepig
tart ez a városnegyed. A történetírás szerint az Újteleki
utca (Neustiftgasse) elnevezése a német lakosság XIII.

KORONAVÍRUS aktuális
„Mi támadunk, a vírus védekezik”

– Március 15-re minden 60 év fölötti be lesz oltva – mondta Orbán Viktor a Kossuth rádió műsorában. – Eddig a vírus támadott, és mi védekeztünk, most mi támadunk, és a vírusnak kell
védekeznie. Ha a kínai vakcinával is tudunk oltani, akkor áprilisra a beoltottak és a hat hónapnál nem régebben fertőzöttek
– tehát a védett személyek – száma meghaladja a kétmilliót.
Az orosz vakcina egy része megérkezett, már felhasználható, a kínai vakcinát még ellenőrzik a magyar hatóságok. Szerbiában mindkettőt használják már, és jók a tapasztalatok.
A miniszterelnök hangsúlyozta: lezárult a gazdaságvédelmi
akcióterv, most az gazdaság újraindítása a feladat. Az eddigi intézkedéseken túl, április elején hozzák meg azokat a döntéseket, amelyek elsősorban a magyar oktatás- és kutatásfejlesztésről szólnak. Ezután kezdődhet egy nagyszabású energetikai,
gazdasági (zöld gazdaság) és agrárfejlesztési program.
Hamarosan online nemzeti konzultációt indítanak a korlátozások feloldásáról.

RÖVIDEN
Kötelező regisztráció és teszt

A magyar ingázók ügyében levelet írt Burgenland tartományfőnökének Barcza Attila országgyűlési képviselő és dr. Farkas Ciprián polgármester. Hans Peter Doskozil segítségét kérték, hogy
az ingázók gördülékenyebben juthassanak el munkahelyükre.
A külgazdasági és külügyminiszter az ingázók ügyéről múlt
héten egyeztetett Alexander Schallenberg osztrák külügyminiszterrel, majd a térség országgyűlési képviselőivel. A héten összegyűjtik az ingázókra vonatkozó új osztrák szabályozás gyakorlati következményeit, és a különböző javaslatokat
a határátlépés könnyítése érdekében, amelyeket Szijjártó Péter továbbít Alexander Schallenbergnek. Mint ismert, február
10-től kötelező a regisztráció és a teszt az Ausztriába ingázóknak. Minden héten egyszer kell regisztrálniuk magukat, ezen
kívül be kell mutatniuk a határátlépés előtt egy negatív Covidtesztről szóló antigén- vagy PCR-vizsgálati eredményt, amely
nem lehet hét napnál régebbi.
Ingázónak számít az, aki munka miatt utazik Ausztriába,
akárcsak az, aki az iskolai tanulmányai miatt, vagy családját,
élettársát látogatja meg.

századtól fokozódó betelepülésének bizonyítéka. Neve arra utal, hogy későbbi,
mint a többi külvárosi rész.
Az Ógabona tér eredetileg a
gabonapiacnak adott helyet,
amelyet a XVIII. században
máshova helyeztek. A környék

felében felgyorsult. 1847-ben
kezdték el építeni az Újteleki
kapu előtti kis teret, és a Déli
pályaudvarral összekötő, mai
Kossuth Lajos utcát, amely az
ország első zárt sorú, kertes
villákkal épült utcája volt.
Az Újteleki utca 14-ben a
XIX. század elejétől üzemelt
a Rupprecht-féle cukorgyár,
amely 1890-ben szűnt meg. Ennek az volt az oka, hogy egy néhány évvel korábbi földrengés
következtében a gyár kéménye
félig összeomlott, az épületek
egy része pedig életveszélyessé

vált. A gyár a környékbeli konkurenciával amúgy sem bírta
a versenyt. A dualizmus idején
ez a terület a város ipari negyede volt. Többek között téglagyár, gázgyár, hordógyár, sörfőzde, vasöntöde jött itt létre.
Az Isteni Megváltóról elnevezett nővérek leányiskolájukat
1866-ban a Fürdőház utcában
(ma Ferenczy János utca) építették meg.
Az írás elkészítésben közreműködött dr. Krisch András,
a Soproni Evangélikus Gyűjtemények vezetője.

Javában tart a szőlőtőkék metszése a Soproni borvidéken

Új hegyközség alakul
P. HORVÁTH LÁSZLÓ

A tervek szerint Soproni Borvidék Hegyközsége
néven egyesül a soproni és kőszegi hegyközség.
Az új hegyközség alakuló közgyűlése egyben a
tisztújításról is szavaz majd, immár a borvidék
kőszegi tagjainak részvételével.
A törvényi előírások szerint
a hegyközségek működésének egyik alapfeltétele, hogy
a szőlő termőterülete háromszáz hektár felett legyen. Ha a
terület nagysága ez alá csökken, akkor lehetőség szerint
a szomszédos hegyközséggel
kell egyesülni. A Soproni borvidékhez tartozó Kőszeg esetében ez történik, ugyanis a
szőlő területe ott már nem éri
el a 300 hektárt.
– A tervek szerint a Soproni Borvidék Hegyközsége
néven egyesül a soproni és
kőszegi hegyközség – tudatta lapunkkal Molnár Ákos,
a Soproni Borvidék Hegyközségi Tanácsának elnöke.
– A jelenleg érvényben lévő
különleges jogrendben az alapítás, átalakulás és a megszűnés továbbra is a közgyűlés

hatáskörében maradt, erről az elnök egy személyben
nem dönthet. Így a változtatásokat akkor tudjuk szentesíteni, amint megtarthatjuk
a tanácskozást. Ha ez megtörténik, akkor létrejön az ország legnagyobb kiterjedésű
hegyközsége. A legészakabbi,
fertőrákosi, valamint a legdélebbi, vaskeresztesi szőlődűlők között a távolság mintegy
száz kilométer, a termőterület
nagysága mintegy ezernyolcszáz hektár. Az átalakulást
hosszas előkészítő tárgyalások előzték meg, úgy vélem,
mindkét fél számára előnyös
feltételekben sikerült megállapodnunk. Ide tartozik, hogy
a két térség saját maga rendelkezik majd a befizetett hegyközségi járulékok felhasználásáról. Az egyesülés egyik

JÓT TETT A TÉLI CSAPADÉK: A Soproni borvidéken javában tart
a szőlőtőkék metszése. Az időjárás eddig átlagosnak mondható,
az viszont örömteli, hogy volt komolyabb csapadék, így megfelelő
a talaj nedvességtartalma.

– Az átalakulást hosszas előkészítő tárgyalások előzték meg, úgy
vélem, mindkét fél számára előnyös feltételekben sikerült megállapodnunk – nyilatkozta az egyesüléséről Molnár Ákos, a hegyközségi tanács elnöke. FOTÓ: FILEP ISTVÁN
előnye az lehet, hogy amint
újraindul az idegenforgalom,
akkor akár közös csomagban
is ajánlhatjuk a turistáknak a
két térséget.
Az új szervezet létrejöttével a Soproni borvidék

Hegyközségi Tanácsa megszűnik, hiszen erre már nem
lesz szükség. Az új hegyközség alakuló közgyűlése egyben a tisztújításról is szavaz
majd, immár a borvidék kőszegi tagjainak részvételével.
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Ha fülelünk, t alán még hallhatjuk Scarbantia alapítóinak lépteit

A római kor üzenetei

2021. február 10.

Forgalomelterelés
Jelzőlámpás irányítás mellett félpályán halad a forgalom a Nezsideri és a Zárányi utcánál. Az újonnan épülő Mély út kiviteli terveinek elkészítése érdekében a tervező közműfeltárási munkát végez két helyszínen a Pozsonyi úton, ezért szükséges a korlátozás.
A terelés lapzártánk után, kedden lépett érvénybe, és várhatóan
két hétig tart.
A korlátozások miatt ezen az útszakaszon hosszabb menetidővel kell számolni.

Legyen érvényes
a TAJ-száma!

Az ásatás január közepén kezdődött a Tábornok-ház kapualjában és az udvarán. Itt eddig még ilyen jellegű munka nem volt, ezért
is előzte meg nagy várakozás – mondta lapunknak dr. Mrenka Attila, a Soproni Múzeum régészeti koordinátora. FOTÓ: FILEP ISTVÁN
KÖVES ANDREA

A múzeumnegyed munkálatainak részét képezi az a január közepén indult régészeti feltárás,
amelynek során római falmaradványok és izgalmas leletek kerültek napvilágra.
Az ásatás egy hónapja kezdődött a Fő tér 7. szám alatt
található Tábornok-ház boltozatos, ódon kapualjában
és az udvarán. Ezeken a helyeken eddig még ilyen jellegű feltárás nem volt, ezért is
előzte meg nagy várakozás a
munkálatokat.
– Mivel a mostani feltárási területünk környékén
már végeztek elődeink feltárásokat, így volt elképzelésünk arról, hogy a földrétegek feltárása során milyen
mélységben mire bukkanhatunk majd, ám az eredmény a

várakozásainkat is felülmúlta
– mesélte dr. Mrenka Attila, a
Soproni Múzeum régészeti koordinátora. – Számítottunk arra, hogy római falmaradványokat találunk majd,
ami meg is történt, ám azt
nem gondoltuk volna, hogy
nem csupán 2,5–3,5 méter
mélyen bukkanunk a közel
kétezer éves leletekre, hanem
a föld felszíne alatt mindössze
húsz centiméterrel. Ez azért
is meglepő felfedezés, mert
a felső földréteg a különböző
csatornázási munkálatok miatt meglehetősen átforgatott

volt, mégis az udvari részen
a nagy kockakő burkolat alatt
húsz centivel római falak, illetve római padlófűtés téglasormaradványaira bukkantunk. A legmegdöbbentőbb
számunkra, hogy a „nulladik”
szinten ugyanúgy 4. századi
anyagot találtunk, mint a legmélyebb rétegekben. A feltárás során rengeteg fotót készítünk, különböző méréseket
végzünk, így rögzítjük a megfigyeléseket, majd az ezekből
leszűrhető eredményeket reményeink szerint Gabrieli
Gabriella régésszel közösen
dolgozzuk föl.
A szakember szerint nincs
ahhoz hasonlítható érzés,
amikor a napok óta reggeltől
estig csípős fagyban történő
ásatás során egyszer csak átélhette, hogy olyan felszínre
bukkantak, ahol kétezer éve

nem járt senki. Mint mesélte: „Ha nagyon fülelünk, talán még hallhatjuk Scarbantia
alapítóinak lépteit visszhangzani a Tábornok-ház ódon
kapualjában.”.
Értékes tárgyi leletek is
előkerültek az ásatás során: várakozáson felüli, több
mint hatvan darab római kori pénzdarabot, érmét találtak a vizsgált területen,
emellett a múlt érdekes darabjaira, bélyeges téglákra is
bukkantak. Különböző katonai csapatok különítményei
végezték egykor az építést, ők
nyomták be a téglába a saját
legiójuk nevének rövidítését.
A feltárást szakavatott csapat
végzi, a munkálatokat alapos
tervezés előzte meg: a mostani ásatások a jövő nemzedékének is sokat mesélnek majd a
múltunkról.

Több mint hetvenezer embernek kell a következő napokban különösen figyelnie a
társadalombiztosítási járulék
befizetésére. Azoknak ugyanis, akik legalább fél éve nem fizettek, február 12-től érvénytelenné válik a TAJ-számuk,
így az állami egészségügyi
szolgáltatást nem vehetik ingyenesen igénybe.
A társadalombiztosítási járulék nyolcezer forint havonta. Jelenleg több mint hetvenezer ember tartozik legalább
hathavi összeggel – tehát
minimum 48 ezer forinttal. A NAV ősszel tájékoztató

kampányt indított, a nem fizetők figyelmét levélben hívták
fel a következményekre. Az
adóhatóság a napokban küldte ki a negyedik levelet, amely
az aktuális tartozás és a fizetési lehetőségek mellett azt is
tartalmazta, milyen könnyítéseket lehet igénybe venni.
A törvények szerint az ingyenes állami egészségügyi
ellátás továbbra is garantált
többek között a nyugdíjasoknak, a diákoknak, a hajléktalanoknak, a közmunkásoknak, a munkanélkülieknek, a
szociális ellátásra jogosultaknak és a kismamáknak.

LIONS TÁMOGATÁS

A HÓNAP FOTÓJA PÁLYÁZAT – Közelítő tél

A vakok és gyengénlátók szövetségének soproni csoportja kereste meg a Lions Club Sopront azzal, hogy az egyik tagjuk nagy
bajba került. A lionsosok úgy döntöttek, hogy kivételesen ezúttal magánszemélyt is támogatnak. Budai József, a Lions soros
elnöke elmondta: az összegyűlt felajánlásoknak köszönhetően rendeződött Nagy Sándor élete, akinek egyúttal munkahelyet is sikerült szerezniük. Az önhibáján kívül nehéz helyzetbe
került férfi sorsa a Lions tagságát is megérintette, így közülük
többen is adtak pénzbeli támogatást.

HÉTKÖZNAPI HŐSÖK

Gál Zoltán Havas dombok című képe lett január hónap fotója. Mint arról már olvashattak, a Soproni Téma pályázatot írt ki,
az elmúlt hetekben Közelítő tél címmel vártuk olvasóink képeit.
Több tucatnyi fotót kaptunk, érkeztek Sopron emblematikus
helyeit megörökítő alkotások, de az ország különböző részeiről,
például Budapestről vagy Somogy megyéből is neveztek pályázatunkra. A zsűrinek nem volt egyszerű dolga, végül Gál Zoltán Havas dombok című képét találta a legjobbnak. A borászatban dolgozó fiatalember több éve foglalkozik hobbi szinten fotózással, de
az a célja, hogy a későbbiekben ez legyen a hivatása is. Igalban lakik, a lakóhelye környékén készítette a díjnyertes képet. Nemcsak
neki, hanem valamennyi pályázónak köszönjük, hogy megtisztelt

minket bizalmával! A pályázatra érkezett képeket megtekinthetik a www.sopronitema.hu/galeriak/kozelito-tel oldalon.

A játék folytatódik!

Februárban is keressük a hónap fotóját! Aktuális felhívásunk témája: Akinek nincs múltja, annak jövője sincs.
Egy jelentkező maximum kettő, színes, legalább 3000 pixel
szélességű képpel nevezhet, a fotókat jpg formátumban várjuk.
A beküldött képek közül kiválasztjuk az általunk legjobbnak ítélt
fényképet, amelyet a Soproni Téma március 3-i számában közlünk.
A fényképeket február 24-ig várjuk e-mailben a szerkesztoseg@
sopronitema.hu címre.

Szerkesztőségünk fennállása óta elkötelezett a soproni emberek bemutatása mellett. Ezt a vállalásunkat a jövőben is tartjuk,
sőt szélesíteni kívánjuk újabb és újabb olvasóink megismertetésével. Ezért olyan embereket keresünk, akik szűkebb–tágabb környezetükben valamiért kiérdemelték a körülöttük élők
szeretetét, tiszteletét. Lehet ő egy nagymama, másokon segítő ezermester vagy segítő tanácsadó, egy közösség szervezője
vagy aktív tagja. Szóval bárki, akire felnéznek olvasóink! Ha ismernek ilyen embert a környezetükben, írják meg nekünk, hogy
ki ő, hogy érhetjük el, és hogy miért olvasnának róla örömmel
a Soproni Témában! Leveleiket a szerkesztoseg@sopronitema.hu e-mail-címre várjuk!

Terjesztési reklamáció:
+3620/368-2027
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CIVITAS FIDELISSIMA

2021 A SOPRONI NÉPSZAVAZÁS CENTENÁRIUMA

Soproni Téma

Biztosított a város
stabil működtetése
HORVÁTH FERENC

Kevesebb bevétellel,
de több feladattal számol Sopron idei költségvetése – tájékoztatta a Soproni Témát
dr. Farkas Ciprián polgármester. Külön járványügyi alap segíti a
vállalkozásokat és a
magánszemélyeket.
– Járványügyi költségvetés
készül – mondotta dr. Farkas
Ciprián –, hiszen az elmúlt
év márciusa óta a legfontosabb feladatunk az emberek
egészségének és életének a
megóvása, a gazdaság működőképességének megőrzése.
Csak összefogva, egymást segítve tudunk túljutni a világjárványon. Mindannyiunknak ki kellett mozdulnunk a
komfortzónánkból, és alkalmazkodni voltunk és vagyunk
kénytelenek a megváltozott
helyzethez. Sajnos vannak
olyan ágazatok, amelyeket
jobban sújtott a vírus terjedése. Ilyen a turizmus, valamint
a vendéglátás, de több szolgáltatószektor is nehéz helyzetbe került. Ezt felismerve
döntött úgy az önkormányzat már tavaly decemberben,
hogy 2021. január és február
hónapban elengedi a tulajdonában lévő bérlemények díjait. Az idei évben kevesebb
bevétellel, de több feladattal
számol Sopron költségvetése.
A város működtetését azonban így is biztonságosan tudjuk megoldani. Folytatódik a
nagyberuházások kivitelezése és újak is kezdődnek. Gondoljuk csak el, egyszerre öt
gigaberuházásnak vagyunk
a szemtanúi: tovább épül az

Veszélyhelyzeti költségvetés készül, a cél az emberek segítése – nyilatkozta lapunknak
dr. Farkas Ciprián polgármester. FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS
A polgármestertől megtudM85-ös, a sportuszoda, a múzeumnegyed, a parkolóház, tuk, az önkormányzat kiemelés megkezdődött a Fertő tavi ten kezeli a nehéz helyzetbe
centrum kialakítása is. Ezek került gazdasági vállalkozámind-mind kormányzati for- sok és magánemberek sorsát,
rásból valósulnak meg. Ilyen ezért az idei költségvetésben
az elmúlt 100 évben nem volt, 50 millió forintos alapot hozde a folyamat itt nem áll meg, tak létre, amely azonban felülről nyitott, tehiszen hamarosa n kezhát ha elfogyott,
dődhet a piac, „A vállalkozások 500 ezer újabb összegek
a rendésze- forint, a bajba jutott ma- rendelhetők ebti központ és gánszemélyek pedig 100 be a kalapba.
a gazdasági– ezer forint vissza nem
A vállalkozások
logisztikai és
500 ezer forint,
térítendő támogatást
innovációs
a bajba jutott
központ épí- igényelhetnek.”
m a gá n szemé tése is. Szó
DR. FARKAS CIPRIÁN lyek pedig 100
s i nc s t eh át
ezer forint vis�sza nem térítenarról, hogy a
kormány kivéreztetné az ön- dő támogatást igényelhetnek.
kormányzatokat, ahogyan ezt
– A részletekről hamaroaz ellenzék harsogja. Csupán san tájékoztatjuk a soproniaarról, hogy mindannyiunk- kat – folytatta a polgármester.
nak kell valamennyi áldoza- – Nem pályázatot írunk ki,
tot hoznia ebben a kritikus hanem a megfelelő feltételek
helyzetben.
igazolásával, az indokoltság

alátámasztásával lehet a polgármesterhez kérelmet benyújtani. A költségvetés tervezetében 30 millió forint áll
intézményeink (bölcsődék,
óvodák, iskolák, szociális ellátás) védekezési feladatainak ellátására, de ez sem kőbe vésett összeg. Amennyiben
szükséges, újabb forrásokat
biztosítunk a járvány terjedésének megakadályozására.
Fontos, hogy a napi feladatok
ellátásán túl folytatódik a város úthálózatának korszerűsítési és felújítási programja is.
Dr. Farkas Ciprián szólt
arról is, hogy a költségvetés
(amelynek főösszege a nagyberuházások kormányzati
forrásain túl 10 milliárd forint) figyelembe veszi a centenáriumi év rendezvényeit
is, hiszen az 1921-es népszavazás 100. évfordulójára való
méltó megemlékezés minden
soproni közös ügye.

A kis- és középvállalkozások jelentik az alapot

A jövő soproni építése
HORVÁTH FERENC

Tavaly a soproni vállalkozásokhoz közel 827 millió forint vissza nem térítendő pályázati forrás érkezett. Beruházásaik és fejlesztéseik összértéke
több mint 1 milliárd 340 millió forint volt.
Miközben teljes joggal a nagy
soproni beruházások bűvkörében élünk, hajlamosak vagyunk megfeledkezni azokról
a fejlesztésekről és kormányzati támogatásokról, amelyek a helyi vállalkozásokhoz
érkeznek. Itt nem a járvány
miatti gazdaságmentő csomagokra gondolok, hanem
azokra a forrásokra, amelyeket a kis- és közepes vállalkozók érhetnek el. Ezekről a sikeres pályázatokról kevesebb
szó esik annak ellenére, hogy
városunkban is meghatározó

szerepet játszanak ezek a cégek. Arra nincs lehetőségünk,
hogy évekre visszamenően tekintsük át, hogy mikor, milyen
alapból kaptak vissza nem térítendő támogatást a soproni vállalkozók, de az elmúlt
esztendő talán jól tükrözi a
folyamatokat és az eredményeket. Fontos kiemelni, hogy

a pályázatok döntő többsége
olyan beruházásokat céloz
meg, amelyek részben a munkahelyek megőrzését, részben
pedig újak teremtését szolgálják, az adott fejlesztésen túl.
Azt is érdemes megjegyezni, hogy Sopron esetében egy
komplex, a helyi lehetőségeket és a jövőt figyelembe vevő
összehangolt fejlesztési stratégiáról beszélhetünk, amelynek mindegyik eleme fontos,
és csak együttesen értelmezhető. Legyen szó az M85-ös
autóútról, az uszodáról, a Fertő tavi fejlesztésekről, a parkolóházról, a múzeumnegyed

kialakításáról (ezek most a
legjelentősebbek).
Az elmúlt évben 48 helyi cég közel 827 millió forint
támogatást ért el a Gazdaságfejlesztési és Innovációs
Operatív Program (GINOP)
pályázatain. A fejlesztések és
beruházások összértéke pedig több mint 1 milliárd 340
millió forint volt. A számok
azt bizonyítják, hogy a soproni cégek tudatosan építik jövőjüket, épp úgy, mint a város.
Az adatokat a Széchenyi
Programiroda bocsájtotta szerkesztőségünk rendelkezésére.

KAMATMENTES HITEL A KKV-KNAK– A kormány a közelmúltban döntött egy új hitelkonstrukció
bevezetéséről. Ennek lényege, hogy 10 évre, 10 millió forint erejéig 0 százalékos hitelt nyújt a kisvállalkozásoknak. A hitel moratóriummal indul, három év után kell elkezdeni törleszteni – jelentette be
Orbán Viktor miniszterelnök a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Gazdasági Évnyitó rendezvényén.

Városi hírek
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JEGYZET
HORVÁTH FERENC
főszerkesztő

Az a bizonyos pohár…
Nehéz, szinte lehetetlen fogást találni a kormány családtámogatási és otthonteremtési koncepcióján, gyakorlatán, amely rendre új
és újabb elemekkel bővül. A cél természetesen,
hogy minél több kisgyermek szülessen, hosszú
távon így akadályozva meg a népesség csökkenését. Azonban ennek az otthonteremté„…a széles körű támogatási politikának vannak
si rendszer – kiegészítve
rövid távú hatásai is,
más elemekkel, például
nem csupán az érina bölcsődei programmal – tettek magánéletésikeres, mert komplex, va- ben, hanem a gazlódi, azonnali segítséget
daságban is, annak
jelent, és hosszú távon is
több területét érintszámolhatnak velük a gye- ve. Ismert, januártól
az új építésű ingatlarekeket vállaló szülők.”
nok értékesítési áfája
27 százalékról 5 százalékra csökkent, azok, akik családi otthonteremtési kedvezménnyel (csok) vásárolnak ingatlant, az 5 százalékos áfát is visszaigényelhetik.
A csokkal vásárolt új vagy használt ingatlanok pedig illetékmentesek. Emellett igényelhető
a csok többgenerációs otthonok létrehozására,
és otthonfelújítási támogatást vehetnek igénybe
a legalább egy gyermeket nevelők.
Nem véletlen, hogy a szakértők az idei évben a lakásépítési és -felújítási piac jelentős
bővülésével számolnak, hiszen a kedvezmények rendkívül vonzóak. És akkor itt csatlakozik a történetbe a gazdaság, hiszen ha felélénkül a lakásépítés és -felújítás, az jó hatással lesz
nemcsak a szektor, hanem a nemzeti össztermék
(GDP) alakulására is, és/ mert emelkedik majd
a foglalkoztatottak száma, nőhet a fogyasztás,
de az eredeti célkitűzés sem volt irreális, hiszen érezhetően nőtt a gyermekvállalási kedv,
az úgynevezett termékenységi ráta is emelkedett. Ezt erősítette meg Novák Katalin miniszter. Vagyis a széles körű támogatási rendszer
– kiegészítve más elemekkel, például a bölcsődei programmal – sikeres, mert komplex, valódi, azonnali segítséget jelent, és hosszú távon is
számolhatnak velük a gyerekeket vállaló szülők.
Nem véletlen, hogy számos országban példamutatónak ismerik el.
A fentiektől látszólag független a 25 éven aluliak szja-mentességének tervezete, de mégis ös�szekapcsolódnak, mert a fiatalok életkezdését
segítheti, ha megvalósul.
A kormányon tehát nem múlik, mert amit a
gazdaság fejlődése lehetővé tesz, azt a tények
szerint megteszi. És abban is biztosak lehetünk,
hogy ennek az átfogó programnak lesznek még
új elemei.
Az elején azt írtam, nehéz, szinte lehetetlen
fogást találni a kormány családtámogatási és
otthonteremtési koncepcióján, gyakorlatán. Lehet, hogy tévedtem, mert a legjobb elképzelést
is lehet bírálni és persze javítani is. A kérdés
csak az, miképp állunk hozzá: segítő szándékkal vagy rosszindulatú, a realitásokat semmibe vevő, hamis állításokkal. Tudják, az a bizonyos pohár…

Online ügyintézés
A járvány elleni védekezés érdekében továbbra is csak előzetes
időpontfoglalással lehet ügyeket intézni a kormányablakokban
és az okmányirodákban. Időpontot az ingyenesen hívható 1818-as
számon vagy az idopontfoglalo.kh.gov.hu oldalon lehet kérni.
A november 4-e után lejáró igazolványok a jelenlegi veszélyhelyzet
megszűnését követő 60 napig még használhatók maradnak. (A veszélyhelyzet jelen állás szerint március 1-ig tart.)
A közüzemi szolgáltatóknál is csak előzetes időpontfoglalással
lehet ügyeket intézni, az E-onnál az eon.hu oldalon, a gázszolgáltatónál pedig az mvmnext.hu-n. A vízműnél és az STKH-nál
személyes ügyintézésre nincs lehetőség, telefonon vagy interneten a következő elérhetőségeken kereshetőek: vízmű: 99/519–
300, sopronivizmu@sopronivizmu.hu, STKH: 99/505–380,
ugyfelszolgalat@stkh.hu.
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A kijelölt útvonalakat k ezdjék el bejárni, akik nem ismerik jól a környéket!
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Zöld Sopron

Népszerű az erdei túrázás
BENKE ÉVA

Az elmúlt évben észrevehetően nőtt a túrázási
kedv, az Országos Kéktúrát is jóval többen teljesítették, mint korábban, de a Soproni-hegyvidék
is kedvelt túracélpont.
A bezártság közvetett pozitív
hatása, hogy nőtt a kimozdulás
és a természetben töltött idő
utáni vágy az emberekben. Jóllehet csoportosan még nem kirándulhatunk, de országosan
és Sopronban is megfigyelhető, hogy többen kelnek útra.
Olyanok is, akik korábban nem
járták az erdőket.
– Sokkal többen kezdték el
bejárni a soproni turistautakat, területeket tavaly, mint
korábban – mesélte Péntek
Károly, a soproni Túrabotos
Természetjáró Klub vezetője. – A Soproni-hegység valóban tele van emberekkel, főleg az autóval megközelíthető
pontokon, mint például a kalandpark környéke, a Fehér
úti tó, a Panoráma út. Azok a
helyek, melyeket akár több tíz
kilométeres gyaloglással lehet

csak megközelíteni, nem zsúfoltak. Most sajnos mi sem tudunk csoportos túrákat szervezni, ezért mindenkit arra
bíztatok, hogy egyénileg vagy
maximum párfős baráti körrel járja a természetet. Sokat
tehetünk a rendszeres természetjárással az egészségünkért. Akik nem ismerik a
soproni erdőket, azoknak azt
javaslom, hogy a kijelölt túraútvonalakat kezdjék el bejárni, így nem kell félniük,
hogy eltévednek. Nehézségi
szempontból a Soproni-hegység minden útvonala teljesíthető, csak a kilométerek
növelésével lehet fokozni a
teljesítményt.
Péntek Károly kezdésnek a
Ciklámen tanösvényt javasolja, mely közel 9 kilométer, és
a Soproni-hegység jellegzetes

A havas erdőben túrázni különleges élmény – Péntek Károlyék legutóbb Görbehalom és Brennbergbánya környékét járták be.
növényei bemutatásán kívül
egyedülálló történelmi helyeket is érint. A kiindulási pont

ORSZÁGOS KÉKTÚRA: Hozzánk viszonylag közel, a Kőszeg melletti Írott-kőtől indul az Országos
Kéktúra több mint ezer kilométeres távja, melyet huszonhét szakaszra osztottak, és Magyarország
79 kistáját érinti. Érdekes adat, hogy 2019-hez képest tavaly másfélszer annyi igazolófüzetet vettek
át a túrázók. A növekedés jellemző volt már az elmúlt öt évben is, de kiugró változást 2020-ban tapasztaltak: több mint négyszázan teljesítették a teljes távot, azaz az 1168 kilométert.

a Lövér Hotel, és Bánfalván ér
véget. Ugyanaz a kiindulási
pontja a kék sávjelöléssel jelölt túraútvonalnak is, de ez
inkább haladóknak ajánlott,
mivel 25 kilométer.
– Mi nagyrészt jelöletlen utakon megyünk, de ezt
nem ajánlom senkinek kellő
helyismeret nélkül – folytatta

A hónapos retket már február közepétől elvethetjük a fólia alá

Tavaszi kerti előkészületek

Péntek Károly. – Speciális felszerelésre, ruházatra nincs
szükség ezen a vidéken, de a
téli túrára vonatkozó szabályok itt is érvényesek. A réteges öltözködés, lehetőleg egy
vízálló túrabakancs és kamásli jó, ha van. Utóbbi védi az alsó lábszárat a sártól és a hótól
egyaránt, így nem lesz vizes a

nadrágunk, a megfázás megelőzhető. Ilyenkor inkább
gyorsan elfogyasztható ételt
vigyünk magunkkal, hisz télen nincs lehetőség hosszú
ideig az erdei pihenőhelyeken
„lakmározni”. Termoszban a
meleg tea, felnőtteknek akár
a forralt bor is jólesik a hideg
téli túrákon.

MÁGIKUS GYÓGYNÖVÉNY

MADARÁSZ RÉKA

Még csak februárt
írunk, és valószínűleg
a hidegtől sem búcsúzhatunk még el, de már
most elvégezhetünk
bizonyos előkészületeket a kertünkben, hiszen nagyon gyorsan
beköszönt a tavasz.
Kedvező időjárás, vagyis fagypont feletti hőmérséklet esetén a gyümölcsfáink közül
az almatermésűeket (alma,
körte, birs, naspolya) már
megmetszhetjük. Amen�nyiben rendelkezünk fűtetlen termesztő berendezéssel
– fóliával vagy akár egy kisebb
üvegházzal –, akkor a rövid tenyészidejű zöldségeket, például a hónapos retket már február közepétől elvethetjük
a fólia alá vagy a melegágyba. A retek már plusz 2–3 fokon csírázásnak indul, és nagyon gyorsan ki is kel, így az
egyik legkorábbi zöldségféle,
amit saját termesztéssel elő
tudunk állítani. Mivel rövid
tenyészidejű zöldségről van
szó, 50–60 nap alatt kikerül
a fóliasátorból, még mielőtt a
következő szezonális zöldségeket – a paprikát, a paradicsomot – beültetnénk.
– A paprikát, a paradicsomot és a zellert szintén

Fontos, hogy a magoknak ideális földkeveréket válasszunk, így gyorsabban fejlődnek!
elvethetjük már februárban,
hiszen 7–11 hét alatt éri el a
palántázható fejlettségi állapotot, akkor meg már bőven a tavaszi napokat lapozgatjuk majd a naptárunkban
– javasolta Horváth Gábor, a
Kisalföldi ASzC Roth szakképző iskola kertészeti tangazdaságának vezetője. – Érdemes ehhez beszereznünk
egy szaporítóládát. Fontos,
hogy a magoknak ideális földkeveréket válasszunk. Mivel
a csírázó növények nagyon
kényesek a talaj savasságára,
illetve lúgosságra, a legtöbb
általános virágföld erre nem

alkalmas. Ha biztosra szeretnénk menni, erre a célra
kimondottan tőzegalapú közeget, magvető tőzeget ajánlok, amely kedvező vízlevegőháztartást biztosít, steril, és
tartalmaz egy kevés műtrágyát is.
Az elvetett magokat apró,
szemcsés szerkezetű közeggel 1–1,5 centiméter mélyen
takarjuk be egyenletesen.
Ahhoz, hogy kikeljenek, minimum 20–25 fok vagy ennél is magasabb hőmérséklet
szükségeltetik, és ügyeljünk
arra is, hogy a tőzeg folyamatosan nedves legyen! A vetést

a csírázásig letakarhatjuk
egy nejlonnal vagy üveglappal, így még kedvezőbb mikroklímát tudunk kialakítani,
és a párolgást is csökkentjük. Körülbelül 10–15 nap elteltével elkezdenek csírázni
a növénykéink. 2–3 hetesen
lesznek már annyira fejlettek – a sziklevelestől a négyleveles állapotig –, hogy kitűzdelhetjük őket pohárba.
Poharazás után már elegendő nekik a 16–20 fokos hőmérséklet, vagyis a végleges kiültetésükig egy világos helyen,
akár az ablakpárkányunkon
is nevelhetjük őket.

A kis télizöld meténg (Vinca alba minor) régi gyógynövényünk.
Tölgyeseink jellemző örökzöld lombú évelő növénye, melynek
leveles hajtásai már megjelentek az erdőben. Több mint harmincféle alkaloidot tartalmaz, a népi gyógyászatban főként
vizelethajtó teakeverékekben, valamint sebek gyógyítására
alkalmazták, étvágyjavító és magas vérnyomás elleni háziszerként volt ismert. Napjainkban gyógyszer készül belőle. Valaha
mágikus hatást tulajdonítottak neki.
FOTÓ ÉS SZÖVEG: BENKE ÉVA

RÖVIDEN
A világ legnagyobb vadásza

Hidvégi Béla, a soproni Erdészeti Múzeum Vadászati kiállításának létrehozója és támogatója lett a világ legnagyobb vadásza.
A Pantheon-díj elnyerése után ugyanis most a Conklin-díjat is
megkapta – tudósít a Soproni Egyetem honlapja. Az elismerést
évente csupán egyetlen embernek ítélik oda. A Conklin Alapítvány hitvallása szerint a díj a világ legnagyobb vadászát ismeri
el, aki a legnehezebb körülmények között próbálja a vadat becserkelni, miközben betartja a legmagasabb etikai normákat és
vadászati szabályokat, és elkötelezett résztvevője a vadvédelemnek. Elnyerésének feltétele a világ legveszélyesebb, illetve
legnehezebben elejthető vadfajainak begyűjtése.
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2021 A SOPRONI NÉPSZAVAZÁS CENTENÁRIUMA

A partraszállás
fotókrónikája
P. HORVÁTH LÁSZLÓ

D-Day, A leghosszabb
nap napjainkban címmel jelent meg Németh
Péternek, lapunk fotósának könyve.
A képekkel gazdagon illusztrált kötet az 1944. június 6-i
normandiai partraszállásról szól. Megszólalnak benne
az egykori katonák, a szerző
másik fontos vállalása pedig
az volt, hogy összegyűjtse és
közreadja a magyar áldozatok
nevét, felkutassa a hadifoglyok sorsát.
– 2009 óta kilencszer voltam Normandiában a partraszállás emlékeseményein,
kétszáznál több helyszínen
és sok olyan megemlékezésen
jártam, ahol a veteránok is jelen voltak – mondta Németh
Péter. – Ez a száz oldal most
arra volt elég, hogy az olvasó
elé tárjam a II. világháború
egyik legösszetettebb hadműveletének előzményét, annak
hatását az utókorra. Megható

volt látni és részese lenni annak, amikor a megemlékezéseken, hagyományőrző bemutatókon kialakulnak a bajtársi
közösségek.
Németh Péter hozzátette,
a kutatómunka nem áll meg,
hiszen mindig bukkannak
fel újabb információk. – A II.
világháború és a partraszállás sokkal több és változatosabb, mint amit az ember el
tud képzelni. Szinte minden
hadszíntéren harcolt magyar
vagy magyar származású katona: a brit oldalon, francia
idegenlégiósként Rommel ellen Afrikában, a német hadseregben, amerikai egyenruhában, de találunk magyar
feliratot a normandiai kanadai temetőben is – ezeket a
sorsokat is kutatom.
– A magyar katonáknak szeretnék méltó emléket állítani Normandiában, a
Huisnes-sur-Mer-i temetőben.
Ehhez további egyeztetések
szükségesek. Nagyon bízom
benne, hogy a vírushelyzet
megszűntével még az idén felállíthatjuk az emlékművet.

Soproni Téma

FOTÓ: FILEP ISTVÁN

EZ TÖRTÉNT – múltidéző
450 ÉVVEL EZELŐTT, 1571. februárban hunyt el Sopronban
Gerengel Simon, az első soproni evangélikus lelkész. Pörtschach-ban (ma Ausztria) született 1518-ban.

Várják a közös éneklést

A Kórus Spontánusz a Turbó Méhekkel adott tavaly februárban nagy sikerű koncertet – minden kórus várja az újabb fellépéseket.
KÖVES ANDREA

Együtt énekelni a legcsodálatosabb
dolog a világon – vallják a soproni
kórusélet képviselői. A járványügyi
helyzet átírta a tavalyi koncertterveket, ám az énekesek bíznak abban, hogy idén már
több lehetőségük lesz a közönséggel találkozni.
közepétől el kellett engedni
ezeket az elképzeléseket. Tavasszal elmaradtak a próbák,
a közönséggel való találkozások. Nyár elején a Sonitus
Scarbantiae Nőikar és a Fidelissima Vegyeskar ismét próbálni kezdett, a Soproni Liszt
Ferenc Pedagógus Énekkar
szeptemberben kezdte meg a
közös gyakorlásokat. A kórusok számára igazi örömünnep
volt a Szent Mihály-templom
újraszentelése, ahol soproni

kórustagok és egyéni énekesek is csatlakoztak a helyi
gyülekezeti énekkarhoz. Ez
volt az egyetlen alkalom ős�szel, amikor nagyszabású ünnepi alkalomkor csendült fel
Sopronban kórusmuzsika. Az
utolsó énekes zenei produkció a nemrégiben alakult, új
színfoltot jelentő Goldmark
Énekegyütteshez kapcsolódik, amely zenés sétára invitálta a közönséget november
első felében.
Az összes helyi énekkart
érintette, hogy tavaly nyáron
elmaradt a Soproni Kórusünnep, idén bíznak abban a szervezők, hogy július 10-én ismét
kórusmuzsika csendül fel a
város különböző pontjain.
– A Fidelissima Vegyeskar tavaly nyáron több kisebb koncerten élvezhette a

Március 1-ig meghosszabbította kapualjszolgáltatását a Széchenyi István Városi
Könyvtár. Mint arról lapunkban is beszámoltunk (Kapualjkönyvtár, Soproni Téma,
2020. december 16.), lehetőséget biztosítanak a dokumentumok visszavitelére és a fél-

retett könyvek átvételére a Pócsi utcai kapualjban. Egyszerre maximum nyolc könyvet
lehet választani a könyvtári állományból, az
igényeket e-mailben a k
 onyvtar@szivk.
hu címen kérik jelezni. Újdonság, hogy a
szolgáltatást a bánfalvi fiókkönyvtárban is

elindították, azt minden beiratkozott olvasó térítésmentesen veheti igénybe. A vis�szavitt könyvek egyébként háromnapos karanténba kerülnek, a csomagokat pedig a
higiéniás szabályok maximális betartásával
készítik össze.

TALLÓZÓ – válogatás a korabeli soproni sajtóból

180 ÉVVEL EZELŐTT, 1841. február 14-én hunyt el Sopronban
Gamauf Teofil evangélikus lelkész, egyháztörténész, helytörténetíró. Kőszegen született 1772. január 13-án.

1996

175 ÉVVEL EZELŐTT,1846. február 4-én Sopron városa díszpolgárává választotta Kis Jánost Széchenyi István, Liszt Ferenc
és Deák Ferenc mellett.

Kibújtak az angyalbőrből
Tegnap reggel vidám, diadalittas, zászlókat lobogtató fiatalok lepték el Sopron utcáit.
Nem kellett nagy fejtörés ahhoz, hogy kitalálja bárki, leszerelő fiatalok ünnepeltek.
Dr. Szalontai János alezredes, az
igazgatási és jogi osztály vezetője elmondta, hogy a Soproni
Határőr Kiképző és Továbbképző Intézetből és a csornai tagozattól mintegy kilencvenen
hagyták maguk mögött a katonaságot. A fiatalok 80–90 százaléka soproni volt. A fiúk már
nagyon várták e nap eljöttét.
Bármennyire is könnyebb a mai
fiataloknak a mundér viselete,
életük ezen szakasza mégis te-

110 ÉVVEL EZELŐTT, 1911. február 2-án született Sopronban
Temesszentandrási Guido kohómérnök, a magyar kohászati
ipar meghatározó egyénisége. Budapesten hunyt el 1986. április 29-én.
105 ÉVVEL EZELŐTT, 1916. február 14-én született Szakonyban Kelényi Ferenc pedagógus, helytörténész, a Soproni Óvóképző Intézet tanára, a Soproni Szemle olvasószerkesztője.
Sopronban hunyt el 1975. október 18-án.
A SZÉCHENYI ISTVÁN VÁROSI KÖNYVTÁR INTERNETES
OLDALÁN (WWW.SZIVK.HU) MEGTALÁLHATÓ ADATBÁZISBÓL KÖZLÜNK RÉSZLETEKET.

közös éneklés csodáját – számolt be Takács Eszter kórustitkár. A „Forrás a zenének
– feladat a zenésznek” program keretén belül három alkalommal térzenével lepték
meg a közönséget, és két minihangversenyt is adtak soproni idős- és szeretetotthonok
lakóinak. Kőszegen nagy ováció fogadta, amikor ismét előadták a 25 éves jubileumi koncertjük repertoárját, emellett
a KultUdvarok rendezvényén
is gyönyörködhettünk a produkciójukban. Idén bíznak
abban, hogy megörvendeztethetik a közönséget egy Szokolay Sándor koncerttel, hiszen
90 esztendővel ezelőtt született a soproni kötődésű zeneszerző, illetve egy hálaadásszerű koncert is szerepel a
tervek között.

Kölcsönkötetek a könyvtári kapualjakból

330 ÉVVEL EZELŐTT, 1691. februárban hunyt el Sopronban
Preiner Mátyás városbíró, polgármester. Lakompakon (ma Lackenbach, Ausztria) született 1635 körül.

125 ÉVVEL EZELŐTT, 1896. február 2-án született Sopronkeresztúron Gergely Sándor (Grünbaum Sándor) Kossuth-díjas
(1949, 1956) író, újságíró, lapszerkesztő. Budapesten hunyt el
1966. június 14-én.
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Soproni Kórusünnep:a tervek szerint július 10-én lesz a program

– A koronavírus-járvány kitörése előtt a soproni kórusok
közül az utolsó nagy koncertet a Kórus Spontánusz adta,
a vidám farsangi telt házas
rendezvény nagy sikert aratott a közönség körében – mesélte Bognár László, a soproni
kórusokat támogató 5. Szólam Alapítvány kuratóriumi
elnöke. – Az összes soproni
kórus nagy tervekkel vágott
neki 2020-nak, ám az ismert
körülmények miatt március

Németh Péter 2009 óta kilencszer volt Normandiában.

Városi hírek

le volt szabályokkal, megkötésekkel, magatartási buktatókkal. Az intézetparancsnok azt is
elmondta, hogy a most leszerelő fiatalok többnyire példásan
helytálltak az elmúlt időszak
alatt. Megtudtuk, hogy a soproni és csornai laktanyákba a legközelebbi bevonulás február közepén lesz. (Kisalföld)

1971
Nem sikerült a továbbjutás
Joventut Badalona – SMAFC
81:71 KEK férfi kosárlabdamérkőzés. Sopron. 1200 néző. A SMAFC így állt fel: Orbay
(29), Varga (8), Bakk (6), Tvordy (4), Zárai (8). Csere: Bakonyi,
Balogh (12), Trokán (4), Kisteleki. Edző: Krasznai Ferenc. Ha-

talmas iramban indult a mérkőzés. A SMAFC szerzett vezetést,
majd Santillana mesteri kosaraival a spanyolok kerekedtek
felül. Távolról is biztosabban
dobtak a vendégek, a lepattanó labdák megszerzésében
szintén jeleskedtek. Élvezetes,
színvonalas küzdelemnek tapsolt a közönség. A SMAFC jelenlegi formájában nem volt többre képes, lelkesen harcoltak a
soproniak, és a második félidőnek volt egy olyan szakasza,
amikor ha jobb idegállapotban
vannak, a maguk javára fordíthatták volna az eredményt. Orbay végig egyenletes, kitűnő
teljesítményt nyújtott, ő volt
a mezőny legjobbja. A soproniak közül Orbay mellett Bakk
és Zárai játéka emelhető ki.
(Kisalföld)

1921
Félméteres hó Sopronban
Sopront másfél napos havazás után félméteres hó borítja,
amely a telefon- és a villamosáram-vezetékeket is megrongálta, méghozzá úgy, hogy a
helyenként földön heverő villamos huzalok miatt is csaknem
életveszélyes az utcán járni, s a
magas házak tetején felgyülemlett hó csak fokozza a veszedelmet. Az evangélikus templom
udvarában tegnap délelőtt egy
nőt és egy gyermeket a templom tetőzetéről lecsúszott hótömeg eltemetett úgy, hogy
csak nagy fáradsággal tudták
őket kimenteni. (8 Órai Újság)
Összeállította:
Pluzsik Tamás
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Babos Tímea
Céljuk a csapategység első győzelme
SC Sopron: f ókuszban az egyesület lányszekciója

Az SC Sopron NB II-es női csapata már lejátszotta az elmaradt mérkőzéseit. Tavasszal a tisztes helytállás a célj. FOTÓ: NÉMETH PÉTER
MOLNÁR ZOLTÁN

Az SC Sopron a fiú labdarúgás mellett
kiemelt figyelmet fordít a lányfocira
is. Jelenleg több mint 80 igazolt női
labdarúgója van az egyesületnek.
Az SC Sopron női bázisát hat
utánpótláscsapat, valamint
egy NB II-es felnőtt együttes
alkotja. A klub számára mindig is fontos cél volt az utánpótláskorú lány labdarúgók
nevelése, ahonnan aztán akadémiákra, a korosztályos válogatottakba kerülhetnek a
játékosok, de később lehetőségük lesz az SC Sopron felnőttcsapatában is folytatni a

labdarúgást. Ennek köszönhetően a Magyar Labdarúgó
Szövetség által kiírt „Kiemelt
képzési központ” minősítést
már 5. éve folyamatosan megkapja az egyesület. A csapatok felkészítését megfelelő képesítéssel rendelkező edzők
végzik, a mai kornak megfelelő infrastrukturális körülmények között. – Utánpótlásnevelésünk eredményességét

KÖZÉRDEKŰ SZÁMOK
• Általános segélyhívó ������������������������������������������������������������������ 112
• Mentők �������������������������������������������������������������������������������������������� 104
• Orvosi ügyelet ����������������������������������������������������������������������� 312-010
• Soproni Gyógyközpontközponti szám ���������������������������� 514-200
• Soproni Gyógyközpont előjegyzés ������������������514-205, 514-206
• Soproni Katasztrófavédelmi Kirendeltség
(Tűzoltóság, 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 központi szám������������������������������������������� 514-600
• Közútkezelés ������������������������������������������������������������������������� 515-123
• Soproni Szociális Intézmény ������������������������������������������ 506-400
• Gyermekjóléti szolgálat ���������������������������������������������������� 524-361
• Támogató szolgálat����������������������������������������������� 06-20/395-9040
• Családsegítő szolgálat ������������������������������������������������������ 524-361
• Családok Átmeneti Otthona �������������������������������������������� 524-362
• Pártfogó felügyelet ���������������������������� 508-126, 508-395, 508-392
• Telefonos lelki elsősegély-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

jelzi, hogy egyesületünkből
indult útjára többek között
Sipőcz Virág U17-es válogatott és Kiss-Lantos Hanna,
aki mindössze 16 évesen már
bemutatkozott az NB I-ben
– mondta Németh Zita korosztályos edző, aki már több
éve fogja össze a lányszekciót
a klubon belül. – Ötéves kortól
egészen 19 éves korig minden
lányt szívesen látunk, aki ki
szeretné magát próbálni ebben a sportágban.
Ebben az idényben az SC
Sopron NB II-es női csapata a bajnokság nyugati csoportjában szerepel. A lányok
már két elmaradt őszi mérkőzésen túl vannak, a tavaszi

szezon pedig a hétvégén kezdődik számukra, jelenleg a 12.
helyen állnak a bajnoki tabellán. A csapat új edzője Kustor Tamás, aki a télen vette
át a felnőttcsapat irányítását.
– Minden tiszteletem a játékosaimé, akik tanulás, munka és gyermeknevelés mellett
vállalják a heti három edzést
és a hétvégi bajnoki mérkőzéseket – hangsúlyozta az edző.
– Elsődleges célunk, hogy minél nagyobb csapategységet
kovácsoljunk az edzéseken,
valamint bízom benne, hogy
a bajnoki idényt tisztes helytállással és minél több pozitív
eredménnyel, győzelemmel
tudjuk zárni.

A soproni teniszező, Babos
Tímea bejutott a második
fordulóba az ausztrál nyílt
teniszbajnokság női egyes
versenyében. A legfrissebb
világranglista 114. helyezettje
hétfőn két szettben verte első összecsapásán a belga Ysaline Bonaventure-t, aki 123. a
rangsorban.
– Most a győzelem a legfontosabb, voltak már sokkal
jobb meccseim is – nyilatkozta Babos Tímea. – Pozitívan
álltam a mérkőzéshez, jól játszottam az ellenfél szettlabdájánál is, ami mutatja, hogy
ismét jó úton haladok. A moz-

gásommal is elégedett vagyok,
az utolsó gémben a mostani fizikumomnak köszönhetem,
hogy tudtam nyerni. A torna
előtti kéthetes karantén nagyon nehéz volt, sok időt töltöttem egyedül a szobámban,
de túl vagyok rajta, és várom a
következő meccset.
Babos Tímeára – aki címvédőként nem indul párosban Melbourne-ben – a 64
között az orosz Anasztaszija Potapova vár, aki 101. a
WTA-rangsorban.
Babos további küzdelmei
Ausztráliában lapzártánk
után folytatódnak. (mti)

V4 kerékpárverseny
Idén július 10-én kerül sor a VIII. Visegrád 4 nemzetközi országúti
kerékpáros viadal magyar etapjára, amely a Visegrádi Csoport közös versenysorozatának első állomása lesz. Az esemény szervezőinek közleménye szerint a mezőny 2019-hez hasonlóan ezúttal is
Budapesten, a Carl Lutz rakparton rajtol és a magyarországi szakasz Pannonhalmán ér véget.

Döntőig menetelnének a Jégtörők
MUNKATÁRSUNKTÓL

Hétvégén ismét 3×3-as
jégkorongmérkőzéseket rendeztek a Soproni Műjégpályán. Városunk adott otthont a
felnőtt kispályás bajnokság nyugati csoportjában a második
forduló küzdelmeinek.
Ez a bajnokság idén indult
először a Magyar Jégkorong
Szövetség kiírásában, országos szinten 10 csapat részvételével. A Soproni Jégtörők
együttese az alapszakaszban
a Tatabányával és a Szombathellyel mérkőzik.
– Nekünk azért is szerencsés ez a lebonyolítási rendszer, mert egyik ellenfelünknek sincs alkalmas pályája a
3×3-as mérkőzések megrendezéséhez – mondta Koós
Zoltán, a Soproni Jégkorong
Sportegyesület elnöke, aki játékosként maga is a Jégtörők
csapatát erősíti. – Így mindhárom játéknapon mi vagyunk a

A Soproni Jégtörők ismét két magabiztos győzelmet szereztek. FOTÓ: NÉMETH PÉTER
házigazdák, nem kell elutaznunk sem Tatabányára, sem
Szombathelyre. Az első fordulót is két győzelemmel zártuk,
és most hétvégén is magabiztosan hoztuk a mérkőzéseinket: a Szombathelyi Pingvineket 27–15-re győztük le, a
Tatabányai Polipokat pedig 27–
9 arányban múltuk felül.
Koós Zoltán hozzátette: február 28-án, vasárnap

ismét városunkban rendezik
az alapszakasz zárófordulóját ezen három együttes részvételével. Ezt követően nyolc
csapattal a bajnoki középszakasz küzdelmei következnek,
azokat a találkozókat már Budapesten tartják. A 3×3-as kispályás jégkorongbajnokság
négyesdöntőjét márciusban
szintén a fővárosban bonyolítják le.

– Az eddigi eredmények,
illetve erőviszonyok alapján
biztosnak mondhatom, hogy
a középdöntőbe bejutunk, de
nagyon bízom abban, hogy
a négyesdöntőben is képviselhetjük a soproni színeket.
Egy teljesen új szervezésű bajnokságról van szó, nem ismerhetjük az összes csapatot, de
szeretnénk kiemelkedő eredményt elérni.

2021. február 10.

Látogatás
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A női kosárlabda-válogatott végül nem jutott ki a júniusi Európa-bajnokságra

Soproni pontok hozták a sikert

Vári Attilával, a Magyar Vízilabda Szövetség elnökével
egyeztetett a városvezetés.
Dr. Farkas Cipirán polgármester és Csiszár Szabolcs alpolgármester ellátogatott az elnökkel az épülő új soproni
uszodához. A létesítmény alkalmas lesz hazai és nemzetközi vízilabda-mérkőzések
lebonyolítására is – áll a polgármester facebook-oldalán.

LELÁTÓ
Kosárlabda

Február 13., szombat
16.30 óra, Novomaticaréna
Sopron Basket
– Ludovika-FCSM Csata
Február 19., péntek
19 óra, Krasznai Ferenc
Sportcsarnok
SMAFC – Pénzügyőr SE

Jégkorong

Február 14., vasárnap
10 óra, soproni műjégpálya
U12-es jégkorongtorna
Február 20., szombat
9 óra, soproni műjégpálya
Felnőtt jégkorongtorna

Fegyverneky Zsófia egy meccs erejéig ismét visszatért – a válogatott pedig győzni tudott Szlovákiában. FOTÓ: FIBA.COM
RÁZÓ LÁSZLÓ

Bár az utolsó selejtező fordulóban
nyert, mégsem jutott ki az Európabajnokságra a magyar női kosárlabda-válogatott. A legutóbbi sikerből a
két soproni játékos oroszlánrészt vállalt.
Az egy meccsre visszatérő
Fegyverneky Zsófia 13, Határ Bernadett pedig 25 pontot
szerzett – így a válogatott dobott pontjainak 58 (!) százalékát a két Sopron Basket-játékos hozta össze.
A Pöstyénben rendezett
mérkőzésen a magyarok

SKC: kihasználják
a rövid szünetet
MUNKATÁRSUNKTÓL

Milos Borisov elképesztő teljesítményével bravúros győzelmet szerzett az SKC Pakson. Most rövid szünet következik a bajnokságban, amelyet
igyekeznek kihasználni.
Az Atomerőmű ellen már a
meccs elején látszott, hogy
kiváló dobóformát mutat a
soproni csapat: Borisov és
Thompson komoly előnyt
szerzett az SKC-nak, amelyből
nagyszünetre tudott csak faragni a Paks. Óriási izgalmakat hozott az utolsó néhány
perc, a meccset végül Borisov
hármasa döntötte el. A montenegrói kosaras elképesztő teljesítményt nyújtott: 40 (!) pontot, közte 8 hármast dobott a
mérkőzésen, mellé leszedett
12 lepattanót is. A végeredmény: Atomerőmű SE – Sopron KC: 88–90.
– Hatalmas győzelmet szereztünk, csak gratulálni tudok
a csapatnak – értékelt Kostas
Flevarakis vezetőedző. – Sokat számított, hogy végre tudtunk együtt készülni a meccs
előtti héten, hiszen az új játékosaink még nem vették át
teljesen a stílusunkat, mentalitásunkat. Dolgozunk tovább
a válogatott szünetben is.

A magyar válogatott mérkőzései miatt rövid szünet
következik a bajnokságban, a
Sopron KC legközelebb csak
február 27-én, szombaton a
Kecskemét otthonában játszik meccset.
– Igyekszünk maximálisan kihasználni a szünetet:
először is néhány nap pihenőt kaptak a kosárlabdázók,
hiszen szinte folyamatosan
szerda–szombat ritmusban
játszottunk, kell pár nap a regenerálódásra – mondta Bors
Miklós másodedző. – Utána felépítjük az edzéseinket, konditeremben kezdünk
pénteken, aztán két nap múlva ismét 100 százalékos intenzitással edzünk. Dolgozni kell
a csapatkémián, a védekezésen, és a támadásainkat még
gyorsabbá kell tennünk. Már
csak azért is, mert a szünet
utáni meccs sorsdöntő lesz
számunkra, szeretnénk megőrizni a jelenlegi, rájátszást
érő pozíciónkat.

www.sopronitema.hu

kezdtek jobban, Fegyvernekyvel a kezdőben összeszedetten játszott a magyar nemzeti
együttes. Határ Bettit kiválóan szolgálták ki a társak, az
ő pontjainak is köszönhető
volt a tizenegy pontos vezetés a nagyszünetben. A folytatásban feljött a házigazda,

a hullámvölgyből Fegyverneky pontjai húzták ki a magyarokat, a hajrá aztán a vendégeké volt, végül nyolcpontos
magyar győzelem született.
A végeredmény: Szlovákia–
Magyarország: 57–65.
– Remélem, hogy tudtam
hozzátenni a válogatott játékához, mindazonáltal nem

a szlovákiai találkozó volt
életem legjobb mérkőzése
– mondta Fegyverneky Zsófia. – Fontos volt a meccsen,
hogy a szlovákok irányítóját
semlegesíteni tudjam, ismertem ellenfelemet, úgy érzem,
ez sikerült.
A rutinos játékostól természetesen azt is megkérdeztük,

hogy lesz-e még egy vagy több
meccse a válogatottban. – Biztosan mondhatom, hogy ez
a mérkőzés már tényleg az
utolsó volt karrieremben,
nem tervezem, hogy a későbbiekben még egyszer a nemzeti csapatban fogok játszani – nyilatkozta lapunknak
Fegyverneky Zsófia.

NEM VOLT ELÉG A GYŐZELEM: A magyar válogatott számára rendkívül szerencsétlenül alakultak a selejtező további eredményei. Szlovákia 11 ponttal győzte le Hollandiát, így északi szomszédunk megnyerte a csoportunkat – amennyiben nyolc pontnál kevesebb különbségű lett volna a hazai siker, a magyarok végeznek az élen. Ezután csoportmásodikként több másik mérkőzésen múlt, hogy a továbbjutást
érő legjobb öt csapat közé kerül-e a magyar. Sajnos egyik eredmény sem kedvezett, ez pedig azt jelenti, hogy a 2021-es Eb-n nem lehet ott a magyar női kosárlabda-válogatott.

SKC U20:fiatalabbakkal vágtak neki az idei szezonnak

A négy közé készülnek
MUNKATÁRSUNKTÓL

Kiválóan alakult az
eredménysora az SKC
U20-as csapatának ebben a szezonban. Az
együttes célja, hogy
a legjobb négy közé
kerüljön.
Bors Miklós vezetőedző elmondása szerint most már
azért harcolnak, hogy történelmi eredményt érjenek el:
minden esélyük megvan arra,
hogy a legjobb négy közé kerüljenek, így részt vehessenek
a bajnoki döntőben.
– Evés közben jött meg az
étvágyunk – kezdte a csapat idei szereplését értékelve Bors Miklós. – Alapvetően
az U20-asnál fiatalabbakkal
vágtunk neki a szezonnak,
hiszen a legtöbb játékosunk a
Sportiskola U18-as csapatából
került ki. Aztán jöttek a győzelmek, még a szezon első részében ezzel a csapattal tudtuk legyőzni például a F
 alcót,
ami mindig nagy siker. Miután elérhető közelségbe került a négy közé kerülés, úgy
határoztunk a klubnál, hogy
három olyan játékos, aki a
felnőtt keret tagja, az U20as meccseken is szerepelhet.
Popadic Miljan, Sitku Márton és Werner Viktor komoly

Werner Viktor az SKC U20-as csapatának meghatározó játékosa. FOTÓ: WÖLFINGER BÉLA
erősítést jelentett, ennek is
köszönhető, hogy januárban
egy héten belül kétszer tudtuk legyőzni az Alba Fehérvár
U20-as csapatát.
Bors Miklós szerint az
utolsó négy meccsen már
nagyot kell hibázni ahhoz,
hogy ne kerüljenek a legjobb
négy közé. Ez azt jelentené,
hogy az SKC U20-as csapata
részt vehet az országos 8-as

döntőben. Ide négy csapat jut
be az „A” csoporttól, három a
piros, egy pedig a zöld jelzésű
„B” csoportból.
– Nagyon készülünk erre a
történelmi eredményre, a fiúk is átérzik ennek a súlyát.
A nyolcasdöntőben pedig már
bármi előfordulhat, nagyon jó
lenne egy dobogós helyet szerezni – mondta az U20-asok
vezetőedzője.

Bors Miklós hozzátette: a
legfiatalabbak közül Csátaljay Péter és Csendes Péter játéka kiemelkedik a mezőnyből. A fix U20-as kosarasoknál
Schöll Richárd és Csátaljay
Barna, a nagycsapattól érkező játékosok közül pedig
Sitku Márton, Popadic Miljan és Werner Viktor is meghatározó szerepet tölt be a
kosárlabda-együttesben.
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A Széchenyi-ösztöndíjas diák az egyetem mellett dolgozik is

Hamarosan
felvételi

MOTTÓ

Adél cégeket fejleszt

Az idén szeptemberben induló osztatlan, alap- és mesterképzésekre, valamint felsőoktatási szakképzésekre február
15-ig lehet jelentkezni az efelvételi felületen. A jelentkezés hitelesítésének határideje
öt nappal később, február 20án lesz. Bővebb információ a
felvi.hu internetes oldalon
érhető el. Az ugyanitt található felvételi tájékoztató tartalmazza a meghirdetett szakokat, azok leírását, az aktuális
szabályokat, a pontszámítási
módszereket és egyéb, az érvényes jelentkezéshez szükséges tudnivalókat.

MADARÁSZ
RÉKA

A Széchenyi-ösztöndíj
egyik idei nyertese a
jövőjét a vállalkozásfejlesztésben képzeli
el. Nátrán Adél különösen kötődik Sopronhoz, ezért a mesterdiploma megszerzése
után mindenképp vis�sza szeretne jönni
városunkba.

Történelemverseny

Adél már a Soproni Egyetem
turizmus–vendéglátás alapszakának hallgatójaként részt
vett két esettanulmányi csapatversenyen: egy üzleti szimulációs megmérettetésen,
a diák menedzsmentbajnokságon, illetve egy Pannonhalmához kapcsolódó turisztikai
pályázaton. Szakdolgozatával, melyben az overtourism
jelenség társadalmi–kulturális hatásait vizsgálta, a TDK-n
(Tudományos Diákköri Konferencia) is indult.
– Az „overtourism”-ra sajnos nincs megfelelő magyar
kifejezés – mesélte a mosolygós lány. – Talán a tömeges turistajelenlét adja vissza

A hónap végéig, február 21-ig
lehet jelentkezni a középiskolásoknak szóló, online szimulációs játékkal kiegészített
Bonus Intra országos történelemversenyre, amelyre nemcsak magyarországi, hanem
határon túli diákok is regisztrálhatnak – közölte a Mathias
Corvinus Collegium. Mint írták, a verseny több mint egy
évtizede egy hallgatói ötletből indult útjára, s mára Magyarország egyik legnagyobb,
egyetemisták által középiskolásoknak szervezett történelemversenye lett.

Nátrán Adél nyári egyetemen szeretne külföldi tapasztalatokat
szerezni. FOTÓ: NÉMETH PÉTER
leginkább a szó eredeti tartalmát. Abban különbözik a tömegturizmustól, hogy a sok
turista együttes jelenléte jóval
több negatív hatást gyakorol a
lakókörnyezetre. Én azonban

„A tehetség mellett fontos a kitartó munka”

Ígéretes kerékpáros
MADARÁSZ RÉKA

Még csak nyolcéves,
de kerékpárosként már
számos dobogós helyezéssel büszkélkedhet
Honti Tamás Attila.
Tomi közelebbi kapcsolata a
kerékpározással 2019 nyarán Bartokos Gábor táborában kezdődött. A Delta MTB
Sopron vezetőedzője már akkor felfigyelt a fiú tehetségére.
Egy évvel később Tomi már az
olimpiai szakágban versenyzett: az MTB XCO Magyar Kupasorozat minden egyes megmérettetésén felállhatott a
dobogóra.
– Idén találtam ki az
Aranypedál-díjat, melyet az
év legemlékezetesebb pillanatáért adtam. Ezt idén Tomi kapta – mesélte Bartokos
Gábor. – A szezon legemlékezetesebb győzelme ugyanis az volt, amikor a törökbálinti versenyen szakadó
esőben a cél előtti utolsó pillanatos előzéssel nyerte meg
a kupafutamot. Ugyancsak
extrém időjárási körülmények között szerzett 2. helyezést a zalaegerszegi országos
bajnokságon.

A tehetség az előző szezonban belekóstolt a maraton szakágba is: nála 3–4 évvel idősebbekkel futott egy
időeredményt. A Crosskovácsi Maratonról két éremmel
tért haza a Honti család: Tomi győzelme mellett ugyanis
másfél évvel fiatalabb öccse,
Ágoston Viktor is első helyezett lett a saját kategóriájában. Edzője biztatására Tomi
az idei téli szezonban cyclocross versenyeken is indult.
– Minél előbb kerülnek
kapcsolatba a gyerekek a kerékpározással, annál nagyobb
esélyük van a későbbi sikerre – folytatta az edző. – Arra törekszünk, hogy a fiatalok nálunk minél sokoldalúbb
képzést kapjanak. Először kerékpárosokat képzünk, később majd eldől, kit, milyen
irányba érdemes terelni.
A tehetség mellett fontos a kitartó munka is. Tomi,
akit osztályfőnöke, Halvax
Julianna, a Hunyadi-iskola tehetséggondozó, tehetségfejlesztő szakpedagógusa ajánlott a figyelmünkbe,
most arra törekszik, hogy
– a kiemelkedő tanulmányi
eredmények mellett – minél több versenyen gyűjtsön
tapasztalatokat.

Honti Tamás Attila Törökbálinton az utolsó pillanatban nyert.

a jelenség pozitív oldalait is
vizsgáltam a dolgozatomban, melyért dékáni különdíjat kaptam, és benevezték az
OTDK-ra (Országos Tudományos Diákköri Konferencia).

„Az emberek ne
tanuljanak egymástól. Minden
egyéniség fejlessze a legmagasabb szintre
saját képességeit, és ne próbálja valaki más
képességeit
utánozni.”

Most erre a rangos megmérettetésre készülök.
A szorgalmas ifjú hölgy hamarosan második szemeszterét kezdi a Corvinus Egyetem
vállalkozásfejlesztés mesterszakán. Gyakornokként dolgozik egy nagy biztosítótársaságnál, ahol szinte azonnal
tudja kamatoztatni a tudását. Még a diplomamunka
előtt szerepel a tervei között
az IPMA nemzetközi projektmenedzser-vezető vizsga. Az
ösztöndíj egy részét erre, a
másikat pedig nyelvtanulásra
szánja. Nyári egyetemen szeretne külföldi tapasztalatokat
szerezni, ugyanis a turizmus
világában nélkülözhetetlen a
nyelvtudás.
– Remélem, a későbbiekben több soproni cég munkáját segíthetem – folytatta Adél. – A jelenlegi helyzet
is megerősített abban, hogy
megfelelő mesterszakot választottam, hiszen ma jóval
könnyebb vállalkozásfejlesztőként elhelyezkedni, mint a
turizmus területén.
A lánynak fontos a közösségi élet is: félévkor pályázik
a Vállalkozásfejlesztés Klub
tagságára, ahova komoly felvételi eljárás során lehet bekerülni. Ha pedig Adélnak – a
bokros teendői mellett – még
szabadideje is marad, akkor
fuvolázik, fest és biciklizik.

Agatha Christie
angol írónő, „a krimi
koronázatlan királynője”

KÖNYVAJÁNLÓ
Agatha Christie:
Az egérfogó

A behavazott, a világtól
teljesen elvágott fogadóban megjelenik a rendőrség embere: „Gyilkos van
önök között, és megint lecsapni készül!”. Az Egérfogó Agatha Christie
1952-ben bemutatott színdarabja, mely eredetileg a
Három vak egér című rádiójátékon alapul. A színpadi mű több mint hat évtizede fut a londoni St.
Martin’s Theatre-ben.

Megszüntették
a lemorzsolódást
MUNKATÁRSUNKTÓL

Eredményes volt a Soproni
Szakképzési Centrum közelmúltban lezárult programja, amely azt célozta meg,
hogy csökkentse a szakképzésben tanulók végzettség
nélküli iskolaelhag yását,
lemorzsolódását.
– A cél az volt, hogy mindazok, akik bekerültek a szakképzésbe, maradjanak is bent,
és végül egy szakmával, vizsgával kerüljenek ki – mondta
lapunknak Kuntár Csaba, a
szakképzési centrum főigazgatója. – Ennek érdekében
több programot is megvalósítottunk. A leendő elsőéveseknek beszoktató heteket
tartottunk, bevezettük a mentorálást, valamint a tehetséggondozást is. Szövegértésből

és matematikából előzetes
szintfelmérést írtak a diákok.
Szükség esetén további felzárkóztató órákat is tartottak nekik az oktatóink. Mindezeket a jövőben szeretnénk
folytatni.
Kuntár Csaba hozzátette,
a pályázat keretében a tanárok továbbképzéseken vettek
részt, megismerkedhettek az
új módszertanokkal.
Az elnyert 488 millió forintból a szakképzési centrum a hat szakképző intézményében az infrastruktúrát
is fejlesztette. Új számítógépeket, eszközöket vásároltak.
Felújították továbbá a kollégium közösségi helyiségeit.
A korlátozások feloldása után
is korszerű körülmények várják a diákokat a Ferenczy János utcai épületben.

Szobrot állítanának
A Soproni Egyetem Erdőmérnöki Kara, valamint az Országos Erdészeti Egyesület kezdeményezi, hogy a botanikus kertben állítsanak szobrot dr. Herpay Imrének. Az egyetem egykori oktatója, dékánja jelentős eredményeket ért el a mezőgazdasági és erdészeti
úthálózatok tervezése és gazdaságossága, illetve a fakitermelés
munkafolyamatának idő- és költségelemzése terén. A 2007-ben
Sopronban elhunyt dr. Herpay Imre 11 évig volt az erdészeti egyesület elnöke is.

Egyetemfoglaló

Idén rendhagyó módon
– virtuálisan – foglalták el a középiskolások a Soproni Egyetem
L á mfa lussy S á ndor
Közgazdaságtudományi Karát. A kéthetes
szakmai verseny a közelmúltban ért véget.
Az online szimulációs
játék során a csapatok
egy-egy kiskereskedelmi boltot vezettek,
amihez külön marketingstratégiát is ki kellett alakítani.
A szakmai megmérettetésen a legsikeresebben a Vas Megyei
Szakképzési Centrum
Horváth Boldizsár Közgazdasági és Informatikai Technikum csapata szerepelt.

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

Bizalom és bizalmatlanság
Úgy gondolom, az orvosi munka alapkérdése a bizalom. A kölcsönös bizalom. Kiindulópontként tehát az orvos bízik a páciens őszinteségében, és a páciens bízzon az orvos iránymutatásában! Amikor ez a kölcsönösség a két fél bármelyikének
hibájából megszűnik (vagy kiindulásként sincs meg), elvész a
bizalom, és lehetetlen megfelelő eredményt elérni.
Milyen érdekes (vagy tán nem is az), hogy az előző mondatokban már szerepelt az őszinteség szó. Ha nem mondhatom el
őszintén a véleményem, akkor… nem fog menni. Ha nem mondja el őszintén a problémáját…, akkor sem. Az őszinteség a bizalom alapja. Amikor valaki elkezd „suskusolni”, elhallgatni,
akkor az nagyon gyorsan kiderül, mert az őszintétlenség... érezhető. A bizalmat elveszteni könnyű, de visszaszerezni… Nos,
visszaszerezni van, hogy nem is lehet.
Dr. Tschürtz Nándor

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
Február 10–16. Az ügyeleti idő hétfőtől vasárnapig este 8 órától reggel 8 óráig tart.
Február 10.,
szerda

BENU Medicina gyógyszertár
Erzsébet u. 6.

Február 11.,
csütörtök

Oroszlán gyógyszertár
Várkerület 29.

Február 12.,
péntek

Segítő Mária gyógyszertár
Béke u. 13.

99/523–232

Február 13.,
szombat

Sepia gyógyszertár
Ipar krt. 30., Tesco

99/702–012

Február 14.,
vasárnap

Szebellédy gyógyszertár
Deák tér 35.

99/505–469

Február 15.,
hétfő

Than Károly gyógyszertár
Újteleki u. 54.

99/510–787

Február 16.,
kedd

PatikaPlus gyógyszertár
Határdomb u. 2., Alphapark

99/505–220

99/505–500

99/524–005
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ALMA ÉS FÁJA– Mendéné Lajtai Krisztina és Mende Mirtill Anna

A zene aranyszálként
szövi át az életüket
PLUZSIK TAMÁS

Az alma nem esik messze a fájától, tartja a mondás, melynek igazságáért nem
kell messzire menni Sopronban sem.
A Mende családban tradíció a művészetek szeretete, legyen szó képzőművészetről, ami a fiúágon öröklődik, illetve a zenéről,
ami a lányok „birodalma”.
– A szüleim nem voltak zenészek, de magát a zenét, különösen az éneklést mindenki
nagyon szerette a családban.
Édesanyám a Rasztovits karnagy úr által dirigált Szent Mihály-kórusban énekelt, amiben
később én is – kezdte Mendéné Lajtai Krisztina. – Abban
az időben, mint majd minden gyereket, engem is beírattak szüleim a zeneiskolába, ahol Kelemen Mariann volt
a csellótanárom. Bevallom,
nem voltam túl sikeres csellista, de maga a zene egészen
napjainkig mint egy aranyszál
szövi be az életemet. A kóruséneklés tekintetében az iskolai énekkarok meghatározóak
voltak számomra, majd fiatal
pedagógusként a Soproni Pedagógus Énekkarba nyertem
felvételt. Büszke vagyok arra,
hogy alapító tagja lehettem
az Arany János karnagy úr által vezetett, Civitas Fidelissima-díjjal kitüntetett Fidelissima Vegyeskarnak, amellyel

Európa számos országában,
sőt 2000-ben az USA-ban is
öregbítettük a magyar zenei
kórusirodalom hírnevét. A szívemhez mindig nagyon közel
állt a reneszánsz zenei világ
is, ezért nagyon szerencsés
vagyok, hogy egy baráti társaságból alakult együttesben,
a Kvintesszencia Régizene
Együttesben is zenélhettem.
Hivatásomban, a gyógypedagógiában is segítségemre van
a zene, hisz a sajátos nevelési igényű gyermekek részképességeit esetenként nem lehet direkt módon fejleszteni,
ilyenkor lép be számunkra eszközként a zenei nevelés, melynek transzfer hatása csodákra
képes. Martos Virággal egy zene- és művészetterápiás csoportot alakítottunk a Macskakő Gyermekmúzeumban, ahol
színkottás rendszerrel, színes
csengőkkel muzsikálunk olyan
gyerekekkel, akiktől ugyan elvett valamit a sors, de hitem
szerint valamivel meg is aján-

Nyerjen Rubicont a rejtvénnyel!

Mende Mirtill Anna és Mendéné Lajtai Krisztina
FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS

dékozta őket, amivel ők is értéket tudnak teremteni.
– Én úgy nőttem fel, hogy
otthon mindig szólt a zene
– kapcsolódott a beszélgetésbe Mirtill. – Sőt, már születésem előtt, édesanyám szíve
alatt is zenét hallgattam, méghozzá reneszánsz zenét, ami
mindmáig meghatározó része
az életemnek. Hálával tartozom Kocsis-Holper Zoltán karnagynak és Süliné Huszár Lilla hegedűtanárnak, akik nagy
motivációval szolgáltak számomra és segítettek abban,

hogy a zenei pályára léphessek. Jelenleg Cornelia L öscher
tanítványaként elsőéves hallgató vagyok a kismartoni (Eisenstadt) Joseph Haydn Konzervatórium hegedűtanári
tanszakán, de jövőre szeretném felvenni a hegedűművészi
tanszakot is. Szerencsésnek
érzem magam, hogy a zenét
hivatásként és egyben hobbiként is művelhetem.
Mirtill és édesanyja együtt
is énekel a közelmúltban alakult
új soproni kamarakórusban,
a Goldmark Énekegyüttesben.

A Soproni Témában keresztrejtvény is várja a játszani vágyókat. A megfejtéseket február 17-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
különszámát sorsoljuk ki, melyet a szerencsés nyertes – a járványhelyzet elmúltával – a Pro Kultúra jegyirodájában vehet át (Sopron, Liszt Ferenc u. 1.).
Január 27-i rejtvényünk megfejtése: „Minden tehetetlenség megtalálja a saját mentségeit”. Szerencsés megfejtőnk: Hroby Ervinné, Sopron, Ady Endre utca.
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Sövegjártó Áron üzent a Jóban Rosszban rajongóinak

Kapott hideget-meleget
KÓCZÁN
BÁLINT

Még ma
is többen
megállítják az utcán Sövegjártó Áront, akit heteken
át láthattunk a televízióképernyőn az egyik
népszerű sorozatban.
A koronavíruson is átesett soproni színész
örömmel vállalta az
új kihívást, de közelebb áll hozzá a színházi élet.
– A pandémia miként befolyásolta az elmúlt évedet?
– Mint mindenkinek, nekem is a Covidról szólt a
2020-as év. Sajnos egy új, ismeretlen helyzettel való megismerkedéssel. Elkaptam én
is a betegséget, amit szerencsére enyhébb tünetekkel átvészeltem, de így is – mivel
minden orvosi előírást betartottam, és minden vizsgálatot
elvégeztettem utána – két hónapig tartott, mire azt mondhattam, hogy túl vagyok rajta.
– Közben viszont látható
voltál a Jóban Rosszban sorozatban is. Milyen tapasztalatokkal gazdagodtál?
– Forgatásban részt venni
mindig nagy öröm, így pedig

– Sokat tanultam a televíziózásból, de a színház közelebb áll
hozzám – nyilatkozta lapunknak Sövegjártó Áron.
különösen, hogy ez a szerep
eredetileg csak egy kis epizódmegjelenés volt, de aztán
kiszélesedett egy nagyobb
szereppé. Nagyon meglepett, hogy az emberek men�nyire azonosítják a színészt
a játszott karakterrel, és mivel a sorozatban Milos nem
feltétlenül pozitív, így aztán

Telt házas Presser
Újabb telt házas program készül a fertőrákosi barlangszínházban.
Presser Gábor Dalok régről és nemrégről július 31-i koncertjére
már csak néhány jegy maradt. A legendák évadának nyitánya május 22-én a Bagossy Brothers Company fellépése lesz, amelyre néhány nap alatt elfogyott minden jegy. Ugyancsak hamar elkapkodták a szeptember 3-ra kitűzött Rúzsa Magdolna koncert belépőit.

kaptam hideget-meleget a közösségi oldalakon és különböző csatornákon. Persze sokan
voltak, akik jókívánságokat
küldtek, hogy minél előbb
jöjjön rendbe a térdem, amit
a sorozatban szétrúgtak és
megműtöttek. Innen is üzenem: Milos térde és az enyém
is rendben van…

– 2021-ben milyen sűrűn
leszel látható a képernyőn?
– Szerintem felelőtlen, aki
ma bármit is jósol 2021-re, így
én sem teszem, csak bízom
abban, hogy meggyógyul a
világ, és újra láthatjuk a mosolyt a másik arcán. A sorozat tekintetében pedig sosem
lehet tudni, hogy a forgatókönyvírók mikor szeretnék újra visszahozni Csiki Milos karakterét. Ha így lesz, örömmel
vállalom újra. Sokat tanultam
a televíziózásból, de a színház
közelebb áll hozzám.
– A színháznak is kellett
váltania, és az online térben is nagy a népszerűsége.
Te mit tapasztalsz?
– Nincs ilyen tapasztalatom, a budapesti Király Színháznál nem készítettünk
most előadást online célra.
Korábban volt szerencsém
olyan darabban játszani, amit
közönség nélkül rögzítettek,
hát, nem volt könnyű… Stúdióban lemezfelvételt készíteni sem ugyanaz, mint koncertezni. Persze mindegyik
fontos, de két külön műfajról van szó. Úgy érzem, a színész és a néző összetartozik,
ha nincsenek egyszerre jelen, akkor már nem színházról, hanem inkább filmről beszélünk, annak pedig teljesen
mások a játékszabályai. Szóval őszintén szólva az online
„színházasdit” inkább kényszerválasznak tartom, mint
megoldásnak…
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HUMORSAROK
Szénási Ferenc (Széna) soproni karikaturista
alkotásai hétről hétre.

MINDEN RENDBEN!
A Sopronban is már számos alkalommal megfordult Compact
Disco és a Hősök igazán üdítő popzenével jelentkezett. A Minden rendben már a nyári zsongásra készíti a rajongókat, bízván
abban, hogy enyhülnek a szabályok.
A Compact Disco 2012-ben vált igazán népszerűvé, amikor
„Sound of Our Hearts’” című számával egész Európa szívébe belopta magát az Eurovíziós Dalversenyen. Eckü és Mentha duója pedig a hazai hip-hop műfaj egyik legsikeresebb párosa.

NŐI SAROK – stílus, divat, praktikák

Mesterfokon a ráncok ellen
MADARÁSZ RÉKA

Életkoruk előrehaladtával sokan állandó küzdelmet vívnak a ráncokkal. A zavaró barázdákat teljesen eltüntetni sajnos nem lehet, viszont halványíthatjuk őket, illetve késleltethetjük az öregedési
folyamatokat.
A kozmetikai termékek dobozain gyakran szerepelnek a „ránctalanító” és az „öregedésgátló”
megnevezések. A két fogalom
nem összetévesztendő!
– Harmincéves kor felett beszélünk ránctalanításról: ilyenkor a szövetek már veszítenek
a vízmegkötő képességükből,
a faggyútermelés csökken, így
az arcbőr szárazabbá, fénytelenebbé válik – tudtuk meg
G rubich Eszter kozmetikus
tól. – Negyvenéves kor fölött
van szükség öregedésgátlásra: az érett bőr számára kifejlesztett készítmények intenzíven hidratálnak és segítik
a kollagéntermelést.
A ránctalanító krémek ös�szetevői két csoportba sorolhatóak. A botox hatásúak a mimikai ráncok sejtfalában lévő
receptorokat blokkolják – ez-

által kisimítva a bőrt. Lassúbb,
de összetettebb hatásúak az
úgynevezett statikus ráncokat
megcélzó komponensek: az antioxidánsok, az A-, E- és C-vitamin, számos növényi kivonat,
enzim, valamint a kollagén- és
elasztinrostok megújulását serkentő aminosavak.
– A ránctalanításhoz ma már
remek gépek állnak a rendelkezésünkre – folytatta Eszti. – Az
ultrahang sejtszintű mikromas�százst végez, így a hatóanyagok
mélyebbre tudnak hatolni a bőrben. A mezoterápia során apró
tűk segítségével juttatunk vitamin- és hatóanyag-keveréket
a kezelt területre. A rádiofrekvencia a kollagén- és elasztintermelést stimulálva indítja be
a bőr önregeneráló folyamatait,
az IPL-kezelés során pedig a bőrbe hatoló fénynyalábok hőener-

Munkában Grubich Eszter kozmetikus.
giává alakulva serkentik a rugalmas rostok képződését.
A kémiai hámlasztás szintén hatékony megoldás az apróbb ráncok eltüntetésére. Mi-

vel egy kezelés nem kezelés,
aki valódi eredményt szeretne
elérni, annak kúraszerűen érdemes igénybe vennie valamelyik
eljárást.
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