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Készül az uszoda tetőzete

Az elmúlt héten kezdődött annak a 15 fagerendának a helyére emelése, amely a lövéreki uszoda
tetőszerkezetét tartja majd. A 42 méter hosszú szerkezetek egyenként 15 tonnát nyomnak,
Ausztriában gyártották, és onnan is szállították azokat Sopronba. FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS

Egyedül
otthon

Kedves
Olvasóink!

Vigyázzunk a játszóterekre!

Kitört a vakáció, ami ismét nehézségek elé állítja a szülőket. A digitális
oktatás alatt, aki tehette, otthon maradt, mostanra azonban elfogytak
a szabadságok, lejárt a
home office, a gyerekek
egy része pedig egyedül
tölti a nyári napokat. De
mit csináljon? A szakember szerint fontos, hogy
a gyerekeknek nyáron is
legyen napirendjük, illetve hogy minél több
időt töltsenek a
szabadban.
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Köszönjük, hogy az év
első felében is velünk
voltak, s figyelemmel kísérték a Soproni Témát.
Önök is nehéz időszakon
vannak túl, a visszajelzéseikből tudjuk, hogy számítottak ránk, és hogy az
újság eljut otthonaikba.
A következő hetekben
szünetet tartunk, legközelebb augusztus 26án jelenünk meg. Legyen
szép nyaruk!

Több eszközt is megrongáltak a közelmúltban
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Horváth Ferenc
főszerkesztő

Pótolják az edzéseket
Biztonságosabb
közlekedés
Elkészült a Sopront Harkával összekötő út felújítása: a mintegy 4,3
kilométeres szakaszon teljes szélességében kicserélték az aszfaltot, megerősítették az útpadkát, két buszmegállót is felújítottak.
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A leállás után a nyári időszak feladata,
hogy visszaszokjanak a fiatalok a
medencéhez, a vízhez – így foglalta
össze a következő hetek teendőit
Matyuga-Kovács Rita, a Soproni
Vízilabda Sportegyesület vezetőedzője.
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Panoráma
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Paulovkin Boglárka Sopronban tanít és könyveket illusztrál

Élethű gyerekrajzok

RENDŐRSÉGI SOROZAT

Nyári veszélyek
CZIRÁKI VIKTÓRIA

A nyári veszélyek java részét elkerülhetjük, ha tudatosan
teszünk annak érdekében, hogy ne váljunk áldozattá.

P. HORVÁTH LÁSZLÓ

A gyermek- és a szakmai zsűri egyöntetű véleménye szerint is Paulovkin Boglárka kapta meg
az év gyermekkönyv-illusztrátora díjat. A Soproni Egyetem tanára húsz éve foglalkozik grafikával, emellett saját maga is ír mesekönyveket.
– Megvallom, nagyon meglepett, hogy nekem ítélték ezt a díjat – mondta Paulovkin Boglárka. – Majoros Nóra Az orrszarvú
és a madarak című könyvének
illusztrálását kaptam korábban
feladatul. Ezért a munkámért
ítélték oda az elismerést. A kiadó kettő megkötést adott: az
állatok, a növények legyenek felismerhetők a kisgyermekek számára, illetve azok adják vissza
Afrika színes világát.
Paulovkin Boglárka a Soproni Egyetem Alkalmazott Művészeti Intézetében tanít grafikát. – A tervezőgrafika sokszínű

műfaj: a tárgyakon szereplő feliratok, a nagy reklámtáblák, a
plakátok, a szórólapok, címtáblák mind ilyen alkotások, ideértendő az internetes felületek
megjelenése is. A hallgatóimnak igyekszem átadni a saját

hitvallomásomat, amely szerint nem mások munkáiból kell
inspirációt nyerni. Éljünk, hagyjuk, hogy hassanak ránk a világ
dolgai, járjunk nyitott szemmel!
Lehet, hogy egy érdekes árnyék
vagy egy épület sziluettje indít
el bennünk egy folyamatot,
amelynek az lesz a vége, hogy
elkészül az egyedi grafikai alkotás. Éppen ezért fontos a képzelőerő és a kíváncsiság.
Megtudtuk, Paulovkin Boglárka a korábban írt mesekönyveit
is saját maga illusztrálta. A családban felnövő négy gyermeke

SZAKMAI ELISMERÉS
Az év gyerekkönyve 2020 díjak elbírálása során a zsűri tagjai
a tavalyi évben megjelent kötetek közül választották ki a legkiemelkedőbbeket. Az év gyerekkönyve díj azt a célt szolgálja, hogy az irodalmi élet és az olvasók figyelmét ráirányítsa
a színvonalas gyermekirodalmi alkotásokra, valamint támogassa azokat a szerzőket, kiadókat és illusztrátorokat, akik a
területen kiemelkedő munkát végeznek.

pedig nagy élvezettel vette kezébe az akkor még kéziratokat. – A gyerekek a többi könyvünkkel együtt a sajátjaimat is
nagyon szerették, amikor még
nem is állt össze bennük, hogy
azokat én írtam, rajzoltam. Később értették meg, hogy mivel is
foglalkozik az anyukájuk – zárta
Paulovkin Boglárka.

KÖVES ANDREA

Paulovkin Boglárka lett
idén az év illusztrátora

RÖVIDEN

A roncsokat
kutatták

A domonkos templomból 1950 júniusában űzték el a szerzeteseket
KORABELI KÉPESLAP GÖNCZ JÓZSEF GYŰJTEMÉNYÉBŐL
PLUZSIK TAMÁS

Hetven évvel ezelőtt, 1950 júniusában oszlatta fel Magyarországon a szerzetesrendeket a
kommunista államhatalom. Ebben az időben
23 férfirend működött több mint 2500 taggal,
valamint 40 apácarend közel 9000 taggal.
„Nincs többé szükség a társadalom e naplopóira…” – fogalmazott Révai József, a kommunista párt egyik főideológusa,
és ez jeladás volt, hogy az egyházi iskolák megszüntetése,
valamint Mindszenty bíboros
bebörtönzése után erőszakos
módon a szerzetesrendeket is
felszámolják.
A soproni domonkos atyák
még csak nem is sejtették,
hogy az utolsó „Salve Regina” hangzott el Széchenyi téri templomukban 1950. június 18-án este, pedig a már állig
felfegyverzett ÁVH-sokkal elindultak a leponyvázott teherautók. A szerzetesek lövésekre
ébredtek, ugyanis az ÁVH-sok,

miután átugráltak a Mátyás
király utcai kőkerítésen, beköszönésképpen lelőtték a rendház két szelíd kutyáját, feltörték az ajtókat, és rárontottak a
megrémült atyákra. Felszólították őket, hogy személyes holmijaikat gyorsan csomagolják
össze, más minden maradjon
a helyén. „Az egyik idős atyát
két katona dobta fel az autóra, mert nem volt annyi ereje,
hogy maga lépjen fel. Azután
felhajtották a teherautó hátsó
ajtaját, az őr is elfoglalta helyét
a platón, nehogy megszökjön
valaki. Az élesre töltött fegyver
biztosította a rendet és a fegyelmet. Az atyák a jóval erősebb
fegyverbe kapaszkodtak: az

oldalukon függő rózsafüzérbe…” – olvasható P. Alajos vis�szaemlékezésében. A nagy kapkodásba azonban egy apró hiba
is csúszott: a „szervezők” arról
megfeledkeztek, hogy nemcsak
a rendházban, hanem az alsólövéreki Juliáneumban (a mai
Szent Margit-plébánia) is élnek
domonkos szerzetesek, akik
csak reggel értesültek társaik elhurcolásáról. Hamarosan őket
is útnak indították Máriabesnyőre, ahol a ferences zárdában
zsúfolták össze a több helyről is
kitelepített szerzeteseket.
A Széchenyi téri Szent Júdás
Tádé-templom zárt ajtói fogadták a hétfő reggeli szentmisére
érkezőket. Wrenkh Ede kanonok némi késéssel kinyitotta
a templom ajtóit, és nemcsak
a szentmisét tartotta meg, hanem a feldúlt sekrestyébe félrehúzódva néhány hívőnek elmondta, hogy mi is történt ezen
a szomorú júniusi éjszakán, néhány nappal Keresztelő Szent János ünnepe előtt.

– Nyáron többet vagyunk távol,
az elutazásra érdemes bűnmegelőzési szempontból is tudatosan készülni – hívta fel a figyelmet Babelláné Lukács Katalin,
a Soproni Rendőrkapitányság
őrnagya, kiemelt bűnmegelőzési főelőadó. – Ilyen esetben
minden ajtót gondosan zárjunk
be, és kérjünk meg valakit – rokont vagy ismerőst –, hogy távollétünk idején ürítse ki néha
a postaládánkat. A teraszajtónál
és a földszinti ablakoknál – ha
van – a redőnyt érdemes teljesen lehúzva tartani, hiszen ezek
kívülről csak nagy erőfeszítés
árán törhetők fel. Az ablakokat

is zárjuk be, legalábbis azokat
mindenképp, amelyek olyan
magasságban vannak, hogy
kintről be lehet mászni rajtuk.
Ha strandra megyünk, ott is
érdemes néhány dolgot szem
előtt tartani magunk és értékeink védelméért. Sokan rejtik
pénzüket és értéktárgyaikat a
pléd alá, ám ez teljesen egyértelműen nem véd meg a lopástól. Használjuk inkább az öltözőszekrényt e célra, sőt ha van,
az értékmegőrzőt! Ittasan, felhevült testtel ne ugorjunk vízbe és
csak az menjen úszni, aki tud!
„Rendőri szempontból” a nyári táboroknak is megvan a kockázatuk. A gyermeket készítsük
fel az értéktárgyai és a személyes biztonsága megóvására!
Nem érdemes drága holmikat
magával vinni a nyári táborba,
hiszen ott elképzelhető, hogy
nem tud rá figyelni. Ellophatják,
elveszhet, ez nemcsak, hogy elrontja a szórakozást, de anyagi
veszteség is.

Illatokba burkolva

›

Fegyverekkel
a rózsafüzér ellen

2020. június 24.

Több múzeum munkatársai és a Soproni Múzeum hivatásos fémkeresősei kutatták vitéz
nemes Molnár László
lezuhant gépének maradványait a Vas megyei Nyőgér és Káld
térségében a közelmúltban. A kutatók több jelentős leletre bukkantak. A mostani feltárás
azért különösen izgalmas, mert a pilótalegenda 1944. augusztus
7-én bekövetkező halálának pontos kimenetele mindmáig ismeretlen.
Az utolsó információ a
bajtársaitól származik,
ez alapján vitéz nemes
Molnár László gépét
találat érte és elkezdett
füstölve zuhanni. Mint
arról többször is írtunk,
hazánk legeredményesebb vadászpilótájának
sírja Sopronbánfalván,
a hősi temetőben található, gépének elgörbült
légcsavarja díszíti.

Illatok inspirálják az alkotásban a soproni Ráth
Mártont, akinek festményei egyre ismertebbek
országszerte. Évekig kísérletezett, amíg rátalált
a saját hangjára, a saját útjára.
Ráth Márton képei taroltak a karantén időszakában létrehozott
hazai egyedi kézműves termékeket felvonultató közösségi oldalon. Több ezren figyeltek fel
különleges érzéki, varázslatos
színvilágú olajfestményeire.
– Nagypapám festőművész
volt, édesapám tovább vitte a
stafétabotot, így családi közegben tanulhattam az alapokat, illetve már a kezdetek óta kísérleteztem, mindig hajtott a vágy,
hogy valami újat, mást csináljak
– mesélte az alkotó. – A zene a
másik fontos terület számomra, a húszas éveim elején inkább
a zongorázásra koncentráltam,
készítettem saját dalokat és remixeket. Néhány év múlva vis�szataláltam a gyökerekhez, a
festéshez. Eleinte aktokat készítettem, aztán rátaláltam a parfümökre, illetve nekik köszönhetően egy nagyon izgalmas,
különleges, finom alkotói módra: amikor festés közben szabadon irányítják az ecsetemet az
illatok, érzések, hangulatok.

A festőművész beleásta magát az „illatolás” tudományába:
felfedezte a neki tetsző változatokat, már nyitottan fogadja azt
is, ha egy-egy megrendelője a
saját illatát szeretné a festményébe álmodni. Mindemellett
a természetjárás is motiválja, az
erdő ezernyi színe, zaja, finomsága számos képén megjelenik.
Kedvenc illata a francia parfümőr: Olivier Durbano „Heliotrope” nevű alkotása, amely
egy számára fontos festményt
ihletett. Ezt az alkotást elküldte a neves szakembernek, aki
kitette a képet az üzletének a
kirakatába Grasseban, ezt Márton óriási megtiszteltetésnek
éli meg. Bár a személyes látogatást a járvány meghiúsította, ám bízik abban, hogy erre
is hamarosan sor kerül.
A fiatal művész tele van
tervekkel, ezek között szerepel egy olyan egyéni kiállítás,
ahol a festményeit ihlető illatokat is megismerheti majd a
közönség.

Útlezárás
Javítják a Deák tér páros oldalán az utat, emiatt szakaszos lezárásra
számíthatnak a közlekedők. Az Erzsébet utca
– Csatkai utca közötti szakaszon a tervek
szerint június 24. és június 30. között dolgoznak. A kivitelező kéri a
lakosokat, hogy fokozott óvatossággal közlekedjenek, figyeljék a
kihelyezett jelzéseket.

A soproni Ráth Márton Remény című festményével
– alkotásait illatok ihletik

2020. június 24.
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Thurner-gyűrű
Tóth Szabolcs kapta
idén a Thurner-gyűrűt.
A köztisztviselők napja
alkalmából hagyomány,
hogy minden évben egy,
a hivatalban kiemelkedő szakmai tevékenységet végző munkatársat
Thurner-gyűrűvel ismer
el a város. Tóth Szabolcs
a jegyzői iroda informatikai csoportjának vezetője, aki már 1992 óta
dolgozik a polgármesteri hivatalban.

Változások
a felújítás miatt
A városháza épületének
homlokzatfelújítása miatt az épületet a tervek
szerint 2021. január végéig csak a Templom
utca felől lehet megközelíteni (a Városháza utca
felől nem lehet behajtani) – áll a lapunkhoz eljuttatott közleményben.

Levendulaszüret
Tízezer tő francia levendula borul virágba a
fertődi Esterházy-kastély levendulakertjében. A levendulaszüret
június 19-én kezdődött, naponta 10 és 18
óra között a helyszínen
kapott aratótasakokba
gyűjthetik a virágot az
érdeklődők, jövő hétvégén pedig ismét családi élményprogramokat szerveznek.

Budai József soproni
vállalkozó lett a Lions
Club Sopron soros
elnöke. A jószolgálati szervezet minden
évben a júniusi bálján
választja meg aktuális vezetőjét – idén a
járványhelyzet miatt
egy taggyűlésen tették meg ugyanezt.
– 2016-ban csatlakoztam a Lions Club Sopronhoz, a 2019–
20-as évben dr. Ocsák József
mellett én voltam az alelnök
– mesélte lapunknak Budai József. – Most pedig a harmincfős
tagság egyhangúlag bizalmat
szavazott nekem, így már meg
is kezdtem az elnöki munkát.
A Lions Club fő célja továbbra is az elesettek megsegítése,
a Tóth Antal-iskola, a tómalmi
úti gyermekotthon, a vakok és
gyengénlátók egyesületének
(már hagyományos) támogatásán túl a kulturális értékek megőrzése, mint például
a Deák téri időjárásmérő állomás karbantartása.
– A munkában, az aktivitásban hiszek, ennek szellemében
fogok a továbbiakban is dolgozni – folytatta Budai József.
– Fontos célom a generációk
közötti szakadék csökkentése,
hogy közelebb hozzuk egymáshoz az időseket és a fiatalokat.
A klub is igyekszik megszólítani az aktív korosztályt, új programként tavasszal például egy
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Fokozott ellenőrzésekkel is szeretnék megóvni az eszközöket

Vigyázzunk a játszóterekre!
MUNKATÁRSUNKTÓL

Az elmúlt hónapokban több játszótéri eszközt is megrongáltak ismeretlenek
vandál módon, így
súlyos károkat okoztak. A soproni önkormányzat célja, hogy
biztosítsa a gyermekek, családok kikapcsolódását, ezért a
jövőben fokozott
ellenőrzésekkel is
igyekszik megóvni az
eszközöket.
Égbe nyúló csúszda, kacskaringós mászóka, szárnyaló hinta,
puha homokozó – sok kedves
emlék, ami felrémlik gyerekkorunkból. Ha pedig most kimegyünk a soproni játszóterekre,
akkor ezeknek az eszközöknek
a modernebb, biztonságosabb
változatait láthatjuk. Meg még
sok minden újdonságot is,
amit húsz éve el sem tudtunk
képzelni.
A soproni önkormányzat ös�szesen harminchat játszótéren
biztosítja a kisgyerekek, kisiskolások kikapcsolódását. A játszótereket kisgyermekeknek építették, esetenként több millió

Budai József:
segíteni felemelő
HUSZÁR JUDIT

Városi hírek

www.sopronitema.hu

Lions terasz nevű eseményt is
szervezünk, ahova várjuk a fiatalokat is. Úgy gondolom, hogy
egy ember akkor tud kiteljesedni, ha nemcsak a pénz szerzésére fókuszál, hanem át tudja élni
a segítés örömét is. Ez ugyanis
felemelő, lelket simogató érzés.

Az utóbbi hetekben ismét megteltek a soproni játszóterek, sok kisgyermekes család tölti a szabadban az
idejét. Közös érdekünk, hogy vigyázzunk az eszközökre! FOTÓ: NÉMETH PÉTER
forintból, ezért vigyázzunk rájuk! (A nagyobbaknak inkább
a játszótereken kívüli sport és
szabadidős aktivitás ajánlott,
például a köztéri kondiparkokban.) Most, hogy döntő többségében véget értek a koronavírus-járvány miatt bevezetett
korlátozások, a gyerekeket szívesen viszik játszóterekre a szülők.
Amíg a kisebbek játszanak, ők
tudnak pihenni, kikapcsolódni,
így az egész család jól érezheti
magát a friss levegőn.

Az utóbbi időszakban azonban többször szembesültek azzal a szakemberek, hogy egy-egy
éjszaka során vandálok tönkretették a játékokat. Mivel sokszor
az elkövető kilétére nem derül
fény, a játszóterek helyreállítása
jelentős anyagi megterhelést jelent az önkormányzatnak. Fontos hangsúlyozni, hogy a gyártók nem úgy tervezték ezeket az
eszközöket, hogy felnőttek, felnőtt súlyú gyermekek és tinédzserek súlyát elbírják.

A közterület használatával
kapcsolatos önkormányzati rendelet tartalmazza a játszóterek
látogatásának rendjét, amelyben szerepel (az eszközök rendeltetésszerű használatának
előírásai között) az is, hogy a
játszótér napkeltétől napnyugtáig használható. Ezeket a szabályokat minden játszótéren
kifüggesztették.
A rendőrség és a közterületfelügyelet munkatársai a jövőben fokozottan ellenőrizni

fogják a rendelkezések betartását a további rongálások elkerülése érdekében – tájékoztatta lapunkat az önkormányzat.
Azt kérik, hogy védjük együtt
városunk értékeit, játszótereit. Amennyiben rongálásnak
lesznek szemtanúi, jelezzék azt
azonnal a rendőrség 112-es számán vagy munkaidőben a soproni polgármesteri hivatal munkatársainak a 99/515–197-es és
99/515–481-es telefonszámok
valamelyikén.

Biztonságosabb utakon
P. HORVÁTH LÁSZLÓ

Kormányzati pénzből
elkészült a Sopront
Harkával összekötő út
felújítása: a mintegy
4,3 kilométeres szakaszon teljes szélességében kicserélték
az aszfaltot, megerősítették az útpadkát,
illetve két buszmegállót is felújítottak.
– Útfelújítási program részeként valósul meg a Sopront
Harkával összekötő út teljes felújítása – mondta Barcza Attila,
Sopron és térsége országgyűlési képviselője az elmúlt héten a
helyszínen tartott sajtótájékoztatón. – Harka lakossága meghaladja a 2800 főt, valamint az
ingázók közül is sokan erre autóznak. Országgyűlési képviselőként fontos számomra, hogy
biztonságosabbá tegyük a közlekedést. A városba be- és kivezető utak felújítása a program
keretében valósul meg. Tavaly
adtuk át a Sopron és Ágfalva közötti utat, de folyamatban van,
mintegy hat kilométer hos�szan a Fertő-parti út Sopron és

A soproni Sport utca és a Harkai út kereszteződésétől a harkai katolikus
templomig újult meg a 4,3 kilométeres út FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS
Balf közötti szakaszának megújítása is.
A sajtótájékoztatón Duschanek Péter, Harka polgármestere is üdvözölte az út elkészültét.
Mint elhangzott, a soproni
Sport utca, Harkai út keresz
teződésétől a harkai katolikus
templomig 4,3 kilométer hos�-

szan teljes szélességben kicserélték az aszfaltot, ahol kellett, azt
meg is erősítették. Az út padkája pedig teherbíróbb lett. A 600
millió forintos beruházás része
volt két buszmegálló felújítása is.
A tájékoztatón megtudtuk: a
Balatonra közlekedők számára
fontos, hogy elkészült a 84-es

főút Nemeskér és Újkér közötti részének aszfaltburkolatcseréje. A kormányzat háromszázmillió forintos támogatást
biztosított erre a beruházása.
Ám a munka nem áll meg: a tervek szerint jövőre kerülhet sor
az Újkértől a csepregi leágazóig
tartó szakasz teljes felújítására.

A LEGNAGYOBB ÚTFEJLESZTÉS: Barcza Attila rövid tájékoztatást adott az M85-ös gyorsforgalmi út megépítéséről is. – A térségben ez a legnagyobb költségű és legösszetettebb útfejlesztés. A tervek szerint az M85-ös még idén elér Sopronig. Ez a beruházás 300 milliárd forintnyi hazai forrásból valósul meg.

A közút gondozza a kerékpárutakat
– A munkában, az aktivitásban hiszek – nyilatkozta lapunknak Budai
József, a Lions Club Sopron új elnöke
FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. folyamatosan veszi birtokba
az országos kerékpárút-hálózaton lévő és a főutakkal párhuzamos kerékpárutak lakott területen kívüli szakaszait. Sopron térségében ez a váltás már korábban megtörtént, így a
Magyar Közút kezeli a Fertőszéplak és Balf közötti, a Balf és
Fertőrákos közötti, valamint a Sopronból az országhatár-

ra tartó kerékpárutat is. Napjainkban egyre fontosabbá válik
a környezettudatos életmód, a szennyezőanyagok kibocsátásának csökkentése, így Magyarországon is egyre jelentősebb szerepet kap a kerékpáros közlekedés, nő a biciklisek
száma. A Magyar Közút kiemelt feladatként kezeli a kerékpárutak üzemeltetését és karbantartását.

4

Városi hírek

www.sopronitema.hu

2020. június 24.

A veszélyhelyzet megszűnt, de a vírus itt van
Miután az elmúlt héten hivatalosan is megszűnt a veszélyhelyzet, számos tiltó korlátozást feloldottak. Fontos, a továbbiakban is kötelező lesz
a szájmaszk viselése az üzletekben és a tömegközlekedési eszközökön.
A különleges jogrenddel összefüggésben
hozott rendeletek a veszélyhelyzet megszűnésével hatályukat veszítették, így az elmúlt
szerdától kezdve több területen is megváltozott az életünk.
A továbbiakban is kötelező lesz a szájmaszk
viselése az üzletekben és a tömegközlekedési eszközökön, illetve a vendéglátó-ipari egységekben a dolgozóknak is maszkot
kell hordani. Kitértek továbbá a zenés, tán-

cos rendezvények megtartására, mostantól
engedélyezettek az ilyen események, mind
nyílt, mind zárt térben, azonban ezek létszáma, a személyzettel együtt, nem haladhatja meg az 500 főt egy időben. A többi kulturális rendezvény korlátozás nélkül
megtartható.
Júliustól ismét szedhetnek parkolási díjat
az önkormányzatok, véget ér az ingyenes
parkolás lehetősége, ismét lehet időközi

választásokat tartani, illetve népszavazási
kezdeményezéseket indítani.
A 65 év felettiek vásárlási idősávja megszűnt. – Számos intézkedést hoztunk meg
a soproni polgárok védelmében, amelyek
közül továbbra is fennmarad az idősellátási
program mindazoknak, akik igénylik a segítségünket – írta facebook-oldalán dr. Farkas
Ciprián, Sopron polgármestere.
A törvény kihirdetésével a kormány lehetőséget kapott arra, hogy az országos tiszti
főorvos javaslatára, a miniszter előterjesztése alapján egészségügyi válsághelyzetet
rendeljen el, amely járványügyi készültség-

Sümeghy Gyöngyi szeretné bemutatni városát

Mesélő Sopron
KÖVES ANDREA

Ha valaki úgy
gondolja:
jól ismeri városunkat, annak
is nagy meglepetést
okozhat, ha ellátogat Sümeghy Gyöngyi
idegenvezető Mesélő Sopron elnevezésű túráira. A leghűségesebb város ezernyi
kevésbé ismert arca
villan ugyanis fel.
Sümeghy Gyöngyi az elmúlt
három évtizedben számtalan
csoportot szórakoztatott Európa-szerte élménydús vezetéseivel. A bőröndjét azonban nagy
bánatára hónapok óta nem vehette elő a koronavírus okozta veszélyhelyzet miatt. Ám a
karanténban sem ült tétlenül:
megálmodta a Mesélő Sopron
elnevezésű sétasorozatát. Az
egyik út az Ikva-patakhoz és
környékéhez vezet.
– Nem csupán a patak történetét vázolom fel a vezetéseken, hanem kalandozunk a
környéken, így képzeletben felidézzük a kis- és a nagyuszoda

nek minősül. Az egészségügyi válsághelyzet
legfeljebb hat hónapig tarthat, kivéve, ha a
kormány annak hatályát meghosszabbítja.
A lejárt okmányok 180 napig érvényesek
maradnak a veszélyhelyzet megszűnésével. A törlesztési moratórium továbbra is
él, egészen az év végéig csak annak kell fizetnie a hitelét, aki azt külön kéri.
Az adókötelezettségek teljesítésével kapcsolatos könnyítések is érvényben maradnak: továbbra is szeptember vége marad egy
sor adónemnél a fizetési határidő.
(Forrás: mti)

Hősöket keresünk!
Szerkesztőségünk fennállása óta elkötelezett a soproni
emberek bemutatása mellett. Ezt a vállalásunkat szélesíteni kívánjuk újabb és újabb olvasóink megismertetésével. Ezért olyan embereket keresünk, akik 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 S
 oproni Témában!

szerkesztoseg@sopronitema.hu

›

RÖVIDEN

Június végétől kamionstop

Sümeghy Gyöngyi a karantén időszaka alatt találta ki Mesélő Sopron
elnevezésű sétasorozatát – az egyik út az Ikva-patakhoz és környékéhez vezet
FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS

egykori hangulatát – mesélte
Sümeghy Gyöngyi. – Kevesen
tudják, hogy az 1945. márciusi légitámadás híres áldozata, Csik Ferenc orvos, olimpiai
úszóbajnok holttestét a Patak
utcában, a régi várfal mellett
találták meg, és ideiglenesen a
Kisuszoda mellett temették el
egy bunkerban.
Hallunk a malmok történetéről, a víz élővilágáról, így az
is kiderül, hogy az egykor népszerű soproni étel, a csíkos káposzta bizony nem egy tésztaétel volt, hanem az Ikvában

nagy számban megtalálható
csíkhalból készült finomság.
Ki hinné, hogy a Fő téren álló, gazdagon díszített, sokalakos szoboregyüttesről, a Szentháromság-szoborról másfél
órán keresztül lehet sok-sok érdekességet mesélni? A fogadalmi szobrot Késmárki Thököly
Katalin és harmadik férje, Löwenburg Jakab emeltette hálából, hogy a pestisjárvány megkímélte őket. Ezen a vezetésen
középpontba kerül a pestis és
ennek kapcsán a karanténnak
a története: ki gondolta volna,

hogy egy világjárvány a 21. század elején ismét valós, fenyegető rémmé válik?
Sümeghy Gyöngyi a jövőben
még számos oldaláról szeretné
bemutatni mesés városát: izgalmasnak tartja a gazdanegyed
történeteit kiegészítve a „fülkelakókkal”, azaz a házak homlokzatán fellelhető szentek szobraival, vagy éppen a város sokszínű
kéményeit, amelyek szintén a
történelmi múltba kalauzolnak, a nyári napfordulóhoz kötődően pedig a fény és Sopron
érdekességeit mutatja be.

Június 27-től újra bevezetik a kamionstopot. A folyamatos áruellátás érdekében a nehéz tehergépkocsik március 12. óta hétvégi korlátozás nélkül közlekedhettek a
magyarországi utakon. Szombaton viszont 22 órától vasárnap 22 óráig újra lesz kamionstop.

Előadás Trianonról a TIT-ben
Dr. Tóth Imre múzeumigazgató dupla előadást tart a Soproni TIT-ben június 30-án és július 7-én 18 órától. A két
előadás (Trianon: A függetlenség ára, Trianon: A talpraállás esélyei) az első világháború utáni Magyarország és
Közép-Európa bajaival, a válságból való kilábalás lehetőségeivel és korlátaival foglalkozik.

Julika néni titka: munka, derű
P. HORVÁTH LÁSZLÓ

Az élő szót, a személyes találkozást, a kedélyes
beszélgetéseket nem pótolhatja a telefonos
kapcsolattartás. A korlátozások feloldásával az
idősek élete is visszatér a régi mederbe, de ki
mondta, hogy az egyedüllét magányt jelent?
– Számomra a „karanténos”, kijárási korlátozásos időszak sem
jelentette a magányt, az egyedüllétet. Mindig elfoglaltam
magam valamivel – mesélte a
92 éves Varsics Lászlóné, Julika
néni. – A lakáshoz tartozik egy
kisebb kert, ott mindig akadt
tennivaló. Gondozni a virágokat, az ágyásokat gazolni, illetve a növényeket öntözni kell.
Van egy télikertem is, az pedig
tele van cserepes növényekkel.
Rájuk is oda kell figyelnem. Ha
pedig elfáradok, akkor leülök a
kerti padra vagy éppen a televízió elé, és kötök, horgolok. Most
egy csipkeingbe kezdtem bele.

A kijárási korlátozásokat igazából meg sem éreztem: korábban
is a fiatalok vásároltak be nekem,
az utcára pedig nemigen jártam
ki. A fiam és a lányom, valamint
a két unokám is rendszeresen
meglátogat, mindig megkérdik,
mire van szükségen. Nagy az örömöm akkor, amikor a dédunokámat is láthatom.
Julika néni azt mondja, a
nyugdíjas társaival telefonon
rendszeresen tartja a kapcsolatot. Főleg, amikor Forma–1es futamok vannak. Mert ez az
egyik kedvenc sportja.
– A párom alapította meg az
1970-es években a Napsugár

A 92 éves Varsics Lászlóné, Julika néni is várta a
korlátozások feloldását FOTÓ: P. HORVÁTH LÁSZLÓ
Nyugdíjas Klubot – folytatta
Julika néni. – Jól is jött, hogy
feloldották a korlátozásokat,
és így remélhetőleg ismét
találkozhatunk a társakkal.
Mert az élő szót, a személyes

beszélgetéseket nehéz pótolni. Az összejöveteleken mindig jó a hangulat, sokat anekdotázunk, és felidézzük azt a sok
szép élményt, emléket, amelyet
átélhettünk.
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Helyükre kerülnek a tizenöt tonnás fagerendák

Készül az uszoda tetőzete

Az épülő új uszoda tetejét 15 gerenda tartja majd, ezek egyenként 42 méter hosszúak FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS
P. HORVÁTH LÁSZLÓ

Az elmúlt héten kezdődött annak a
15 fagerendának a helyére emelése, amely a lövéreki uszoda tetőszerkezetét tartja majd. A sajtóbejáráson elhangzott: a létesítmény készültségi
foka meghaladta az ötven százalékot.
Dr. Farkas Ciprián polgármester,
valamint Barcza Attila, Sopron
és térsége országgyűlési képviselője közösen tekintette meg,
miként halad az új, fedett uszoda kivitelezése. A tervek szerint
múlt csütörtökön tették volna
a helyére a tetőszerkezetet tartó fagerendák első darabját, ám
az időjárás akkor közbeszólt, túl
erős volt a szél. Pénteken viszont
két gerenda is a helyére került.
– Az elmúlt időszak történései azt mutatják, hogy a város
lendületben van – mondta a
helyszínen dr. Farkas Ciprián.
– A kormány által elindított

Modern Városok Program új
jövőt ad Sopronnak. Jól halad
az uszoda megépítése, amely
az elkövetkezendő száz évben
megfelelő létesítménye lesz a
sportolóknak, illetve nemzetközi versenyeket is lehet itt
rendezni. Az M85-ös gyorsforgalmi út rövidesen eléri várost.
Kívül és belül teljesen megújult
a Szent Mihály-templom, reményeink szerint a gótika csodája
további kettőszáz évig a jelenlegi pompájában ragyoghat, és
utat mutat a jövő generációinak. Az elmúlt évszázadok emlékeit mutatja be az ugyancsak

szépséges Lenck-villa. A történelmi belváros és a Várkerület
felújítsa pedig már korábban elkészült. A munka azonban nem
áll meg, hiszen jelenleg is zajlik
a Várkerület szépítése, illetve a
Fertő tavi fejlesztés és a parkolóház, valamint az ipari park kivitelezése is elkezdődhet.
Khaut András, az új lövéreki
uszodát kivitelező FÉSZ Zrt. igazgatóságának elnöke arról tájékoztatta lapunkat, hogy a létesítmény készültségi foka már
meghaladta az ötven százalékot.
– A daruzással foglalkozó alvállalkozó adott esetben éjszaka is dolgozik, hogy a tetőszerkezetet tartó tizenöt fagerenda
a helyére kerüljön – tette hozzá.

– Ezt követően kezdődhet el a
tető lemezborításnak felhelyezése, valamint az uszodatérben
a gépészeti, illetve villanyszerelési munkák. Ha a helyén lesz a
tető, akkor az időjárás sem hátráltatja a kivitelezést.
A Soproni Témában rendszeresen nyomon követjük az
uszoda megépítését. Mint arról többször beszámoltunk, a 11
milliárd forintból készülő új városi uszodában egy 25×25 méteres és egy 25×50 méteres medence is helyet kap. Lényeges,
hogy a medencéket egy épületben, közös tető alatt alakítják ki,
így a versenyeken a bemelegítő
medencéből egyszerűen át lehet sétálni a nagy medencébe.

15 TONNÁS GERENDÁK
Az uszoda tetejét 15 gerenda tartja majd, a faszerkezetek
egyenként 15 tonnát nyomnak, a felületük pedig 130 négyzetméter. A 42 méter hosszú gerendákat Ausztriában gyártották, onnan is szállították Sopronba azokat.

Nyitva a Tűztorony és a múzeum
Hosszú hetek után fokozatosan megnyíltak a
Soproni Múzeum kiállítóterei.
Elsőként június 20-án, szombaton fogadták a látogatókat a
Tűztoronyban, a Storno- és a Fabricius-házban, valamint a
Macskakő Gyermekmúzeumban. Június 23-tól a Központi
Bányászati Múzeum, a Pékmúzeum és
a Patikamúzeum is megnyitotta kapuit.
A szervezők bíznak abban, hogy a bevezetett biztonsági intézkedések nem
zavarják majd a látogatás élményét, a
veszélyhelyzet ugyan elmúlt, de továbbra is fontos, hogy odafigyeljünk a
higiéniai előírásokra. A kiállítóterekben
kézfertőtlenítő folyadékot helyeztek el,
ezek használata a látogatóknak ajánlott. A pénztárak nagy részében érintésmentes bankkártyás fizetési módot

biztosítanak. A munkatársak védőmaszkban fogadják a látogatókat. A vendégeket kérik, hogy ha tehetik, ők is viseljenek
maszkot, illetve legyen náluk a száj és az orr eltakarása alkalmas eszköz. Fontos betartani a védőtávolságot is. Egy kiállítótérben, illetve a Tűztorony körerkélyén egy időben 10 fő
tartózkodhat. A Storno- és a Fabricius-házban, valamint a Központi Bányászati Múzeumban (külön-külön)
legfeljebb 100 látogató
lehet bent egyszerre.
A Macskakő Gyermekmúzeum és közösségi
tér teljes területén 30, a
Patikamúzeumban 10,
a Pékmúzeum és foglalkoztató tér területén
pedig 40 fő tartózkodhat egy időben.

Napsugarak
Horváth Ferenc jegyzete
Ahogy csökkent a fertőzésveszély,
úgy szaporodott azon vélekedések
száma, hogy ezt az egész világjárványt csak kitalálták.
Számomra egészen elképesztő elméletek születtek.
Voltak (vannak?), akik úgy vélték, azért terjesztették
el a vírust az egész világban, mert ez volt a pénzügyi
lobbi érdeke: menjenek csak tönkre a gazdaságok (de
persze azért ne annyira, hogy reménytelen legyen az
újrakezdés), aztán a talpraálláshoz vegyenek fel hitelt. Mások szerint a gyógyszerlobbi állt a háttérben,
mert szükségük volt
„Félő azonban, hogy az tőkeinjekcióra, s ezt
most sikerült kicsikarni
idő múltával csökken
a kormányoktól a koroa veszélyérzetünk, s
navírus elleni vakcinaegyre kevésbé tartjuk
és gyógyszerkutatások
be a maszkhasználaürügyén. A legnyotot, a higiénés szabámasztóbban az a vélelyokat és a távolságkedés hatott, hogy ez
tartást. Pedig jó lenne, nem is volt igazi nagy
ha továbbra is fegyel- járvány, csak így teszmezettek maradnánk, telték, hogy mennyire
tarthatók kordában az
mert akkor jó eséllyel
emberek. Hogy ez kilenne elkerülhető az
nek és miért volt érdeújabb járvány.”
ke, az persze nem derült ki, de sokáig tartotta magát ez a híresztelés is.
A szakemberek a világ minden táján cáfolták ezeket
a véleményeket, több-kevesebb sikerrel. Szerencsére a nagy többség elfogadta a tényeket, és igyekezett betartani az orvosok és kutatók ajánlásait. Ennek is köszönhető, hogy szép lassan eltűnik a járvány
(még ha a vírus lappangva marad is), és nincs szükség a felhalmozott védőeszközökre. Érdemes figyelni a szakemberekre, akik egybehangzóan állítják, a
vírus még magához térhet, s ki tudja, nem alakul-e
ki egy újabb járvány. Akkor pedig azonnal szükség
lesz a most már feleslegesnek tűnő eszközökre, hogy
még korábban tudjuk meggátolni a vírus terjedését.
A legjobb, igen, az lenne, ha örökre elfelejthetnénk,
mert a kutatók megtalálják az ellenszerét. Őszre talán ez is kiderül, de addig is örüljünk a nyárnak, a lehetőségnek, hogy szabadon mozoghatunk, utazhatunk! Félő azonban, hogy az idő múltával csökken a
veszélyérzetünk, s egyre kevésbé tartjuk be a maszkhasználatot, a higiénés szabályokat és a távolságtartást. Pedig jó lenne, ha továbbra is fegyelmezettek
maradnánk, mert akkor jó eséllyel lenne elkerülhető
az újabb járvány. Az idő múlásával pedig a „jól értesültek” véleményét is feloldják a gyógyító napsugarak, s maradnak a tények és a tudományosan megalapozott érvek.
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Itthon vagy külföldön nyaral az idén?
MEGKÉRDEZTÜK A SOPRONIAKAT

KOVACSICSNÉ
NAGY MARIETTA:
Szinte minden korlátozást
visszavontak, és egyre szabadabban lehet élni, de nem
szabad elfejteni, hogy tavasszal milyen komoly helyzetet okozott a koronavírus.
A saját egészségünk érdekében idén lemondtuk a nyaralást, itthon maradunk.

LAJTAI BRIGITTA:
Nyaralás ügyben idén csak
a belföld jöhet szóba. Ez
szerintem biztonságosabb
lehetőség, mintha külföldre utaznának. Az is fontos szempont, hogy ha bajba jutunk (bár ez soha ne
forduljon elő!), Magyarországon gyorsabban tudunk
segítséget kérni.

BALOGH GÁBOR:
Azt hiszem, az elmúlt hetek,
hónapok történései mindenkiből sok erőt kivettek,
éppen ezért fontos, hogy
kikapcsolódjunk a nyáron. Egy-egy hétvégi wellness-nyaralást terveztünk,
a programba belefér majd
a túrázás is. Többször utazunk el, de rövidebb időre.

CZÁKLER KATALIN:
A családdal, a férjemmel és
két gyermekemmel egy rövid belföldi nyaralást tervezünk. Szerencsére mi családi házban élünk, ahol nagy
a kert, így sokat lehet játszani, pancsolni a medencében. Mindenképpen kell
kicsit pihenni, kell az erő az
őszi iskolakezdéshez.
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Harc a szúnyogok ellen

2020. június 24.

Tartsuk karban
a klímákat is!
MADARÁSZ RÉKA

MUNKATÁRSUNKTÓL

A mai klímaberendezések mindegyike hűt is és
fűt is, ráadásul – a régiekkel ellentétben – minimális a fogyasztásuk. A készülékek üzemszerű működése és a saját egészségünk érdekében a tisztításukra érdemes odafigyelnünk.

Beköszöntött a nyár,
az elmúlt hetek esős
időjárása pedig kedvez
a szúnyogok elszaporodásának. A soproni önkormányzat idén
öt földi kémiai, valamint két biológiai gyérítést tervez.
A soproni önkormányzat az
előző évekhez hasonlóan idén
is a Fertő-parti településekkel
(Fertőd, Fertőhomok, Fertőszéplak, Fertőrákos, Hidegség
és Hegykő) együtt tesz eleget
a jogszabályokban meghatározott szúnyoggyérítési kötelezettségének. Ezt földi kémiai,
illetve földi biológiai módszerekkel végzi majd a megbízott
vállalkozó, mivel egy uniós előírás miatt nem lesz lehetőség a
korábban megszokott légi kémiai irtásra (erről lapunk előző
számában írtunk: Már gyérítik
a szúnyogokat, Soproni Téma,
2020. június 17.).
A földi kémiai szúnyoggyérítéshez szükséges vegyszert
napnyugtától gépjárművel
juttatják a környezetbe. A kezelésekhez kizárólag az egészségügyi hatóság által engedélyezett irtószerek használhatók,
melyek hatóanyagát az Európai
Unió közös eljárásban hagyta
jóvá, azonban az észszerű elővigyázatosság indokolt. A szabadon tárolt gyerekjátékokat,
élelmiszereket, evőeszközöket,
a szabadban szárított ruhákat
javasolt összegyűjteni vagy letakarni. A kezelés idején és az
azt követő egy órában javasolt az ablakokat, ajtókat zárva tartani, és a külső levegőt

A földi kémiai szúnyoggyérítéshez szükséges vegyszert autóból, úgynevezett
melegködös technikával juttatják ki a területre – ehhez az egészségügyi
hatóság által engedélyezett irtószereket használnak
bejuttató, mesterséges szellőztető berendezéseket kikapcsolni. A kezelt területen termő
zöldségeket, gyümölcsöket fogyasztás vagy feldolgozás előtt
ajánlott megmosni. A kezelést
végző gépkocsi közvetlen környezetében tartózkodni nem
szabad. A földi szúnyogirtásra alkalmas gépjárművekkel
két–három nap alatt lehet elvégezni a munkát az érintett
területeken.
Sopron önkormányzata
2018–2019-ben fajmeghatározásra adott megbízást egy szakértőnek, aki a város közigazgatási területén mindkét évben
10 helyszínen végzett rovarvizsgálatot. Ezekből kiderült,
hogy a legnagyobb számban
a Culex és Simulium (púpos)
szúnyogok fordulnak elő térségünkben, illetve több trópusi szúnyogfaj is megjelent,
melyek gyérítésére – a rovarok

életritmusa miatt – sokkal alkalmasabb a földi kémiai irtás.
A biológiai gyérítés az eddigi évekhez hasonlóan történik
idén is. Az önkormányzat a hatékonyabb feladatellátáshoz rendelt egy úgynevezett lárvatérképet, melyet rovarbiológusok
készítenek. A szakértők meghatározzák Sopron területén a
lárvatenyészőhelyeket (állóvizek, belvizes területek), illetve

az azokban megtalálható lárvák
alapján a csípőszúnyogfajokat.
A felmérés után az adatokat térképen rögzítik, majd ez alapján
meghatározzák a leghatékonyabb gyérítési módot.
A város szúnyogirtási feladatainak elvégzését az állami
szúnyoggyérítő munkálatok is
segítik, melyeket az Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság koordinálja.

IRTÁS TÖBB SZÁZ HEKTÁRON
Sopron területén, illetve a kapcsolódó településrészeken
(Balf, erdei iskola, Görbehalom, Brennbergbánya, Új-Hermes, Ó-Hermes, Sopronkőhida–Tómalom–Jánostelep, Nyugat-major, Táncsics-major) 2400 hektáros területen végzi a
vállalkozó a földi kémiai és 370 hektáron a környezetkímélő
biológiai gyérítést, míg Fertőrákos, Fertőhomok, Fertőszéplak, Fertőd, Hegykő, Hidegség községek összesen, alkalmanként előreláthatólag 630 hektáron igénylik a földi kémiai és
27 hektáros területen a biológiai gyérítési munkákat. A földi kémiai irtást ötször, míg a biológiait kétszer tervezik elvégeztetni a települések az idei szezonban. A munka körülbelül 25 millió forintba kerül.

Deák kút: a legismertebb forrás
P. HORVÁTH LÁSZLÓ

így a diákság majálisai is elmaradtak. A környék azonban ekkor sem volt csendes és néptelen, kocsmárosok vették
birtokba, vasárnaponként sört
és bort mértek, és táncmulatságokat rendeztek itt. A gazdátlanság, a felelőtlenség, a garázdaság
azonban tönkretette a kút környékét és az oda vezető utat is.
A Városszépítő Egyesület 1876ban olasz kubikusokkal hozatta
rendbe a környéket.
1864-ben újraindult a Deákkúti Vármegye, s ez év május 31én megtartották az első majálist
is. 1873-ban felújították a forrás
felett levő követ, ismét rendszeresen itt tartották majálisaikat a
diákok, melyekre a város lakossága is kilátogatott. 1883-ban a
városi tanács megtiltotta a diákság rendezvényeinek megtartását a forrásnál, ez a tiltás
egészen 1922-ig érvényben volt.
1918-ban megalakult a Líceumi Diákszövetség, amely a Városszépítő Egyesülettel közösen
1922-ben felújította a kutat és

elvégzett tisztítást, amire minimum 2–3 évenként sort kell
kerítenünk. Azoknak, akik légkondicionáló beszereltetésén
gondolkodnak, érdemes odafigyelniük arra, hogy a készülék
mérete megfeleljen a helyiségének, a kondenzvíz-elvezetés biztosított legyen, továbbá wifi hálózatra lehessen csatlakoztatni.
– Nem árt időnként az autónk klímaberendezését a téli
időszakban is bekapcsolni, ha
ugyanis ezt elmulasztjuk, az
hibákat – leggyakrabban tömítetlenséget – okozhat – folytatta Filátz Péter autószerelő mester. – A nagy meleg beállta előtt
érdemes a légkondicionálót felülvizsgáltatni, illetve a szezon
előtti – ózonos vagy vegyszeres
– tisztítását elvégeztetni. Tavaszi átvizsgáláskor a pollenszűrő
cseréje is ajánlott.
Az autószerelő tanácsa a nyári időszakra vonatkozóan az,
hogy a hideg levegőt lehetőleg
ne közvetlenül a testrészeinkre irányítsuk, ha nem akarunk
a nagy melegtől komoly fájdalmak árán megszabadulni.

A nagy meleg beállta előtt érdemes az autók
klímáját is tisztíttatni, a pollenszűrőt cserélni
– hangsúlyozta Filátz Péter autószerelő mester
FOTÓ: NÉMETH PÉTER

Sopron legrégebben ismert és emlegetett forrása a Deák kút, amely régen is kedvelt kirándulóhelye volt a város lakóinak. A Soproni
Parkerdőt bemutató sorozatunk következő állomása ide vezet.
A líceumi diákok is szívesen jártak a kút felé, május elején ide
kirándultak minden évben. Bármerre is vitt az útjuk, a régi leírások szerint mindig az Újkert
(mai Erzsébet-kert) fölötti erdőben levő forráshoz tértek vissza,
ezért a forrást mindenki csak
„deákok kútjának”, azaz Studentenbrunnennek nevezte.
1827-ben a líceumi ifjúság az
erősödő nemzeti érzés ápolására egyesületet alapított Deákkúti Vármegye néven, amely
elnevezését jelképesen a forrásról kapta. A forrás fölé faragott
követ állítottak a következő felírással: „Deákkút! Légy forrása
soká ártatlan örömnek!”. A fiatalok 1834-ben rendbe hozták a
forráshoz vezető utat, rendezték
a kút környékét, gondoskodtak a
víz lefolyásáról. A kút nevét ekkor „Magyarkút”-ra változtatták.
E néven szerepelt 1873-ig, azóta
ismét Deákkút néven említik.
Vize ma nem iható.
A szabadságharc bukása után
a vármegye nem működhetett,

A klíma szóról mindenkinek a
hűtés jut eszébe, pedig a ma
kapható berendezések kivétel
nélkül alkalmasak fűtésre is,
sőt! 10 és 14 fok közötti külső
hőmérséklet esetén a leggazdaságosabb megoldást nyújtják.
– A légkondicionálók beltéri egységeinek belseje hűtési üzem közben nedves, ami
kedvez a betegségeket okozó
baktériumok, vírusok és gombák elszaporodásának – tudtuk
meg Gyurátz László épületgépész technikus, gázvezeték- és
készülékszerelőtől. – Szeptemberben az emberek többsége
kikapcsolja a készülékét, és az
első használatbavételkor olyan
mennyiségű kórokozó szabadulhat ki belőle a lerakódott párával együtt, hogy az már fertőz.
Ezek a kórokozók kellemetlen szagot áraszthatnak, extrém esetben pedig légúti megbetegedéseket is okozhatnak,
ezért célszerű a klímát rendszeresen fertőtleníteni. Időközönként mi magunk is kitisztíthatjuk a gépet, ez azonban
nem pótolja a szakember által

Ízletes befőttek
MADARÁSZ RÉKA

Azt szokták mondani, az vagy, amit megeszel.
A mai világban, amikor rengeteg káros hatás
ér bennünket, különösen fontos arra törekednünk, hogy legalább a táplálékaink minél kevesebb tartósítószert tartalmazzanak.
1922-től 1948-ig a Deákkút forrásánál tartották
ballagási ünnepségüket a licista érettségizők
– a szép szokást 1960-ban felújították. Idén
a vírushelyzet miatt a májusi ballagás ugyan
elmaradt, de a tervek szerint bepótolják.
FOTÓ: TANULMÁNYI ERDŐGAZDASÁG ZRT.

környékét. A forrás fölé védőfalat építettek, az elmocsarasodott területet kitisztították,
a vizet elvezették. A régi felirat
mellett az egykori líceumi diák,
dr. Pröhle Károly egyetemi tanár
sorai kerültek az emlékkőre: „Itt
lobogott a Deákkuti Vármegye
zászlaja egykor, Szelleme mostan is int, ifju szeresd a hazát!”.
1922-től 1948-ig a líceum végzős diákjai itt tartották búcsúzásukat. 1960-tól a gimnázium

felújította a szép szokást, és a
Deákkút forrásánál tartják évről évre ballagási ünnepségüket az érettségizők. A forrás legutóbbi helyreállítását 2011-ben
a Tanulmányi Erdőgazdaság Zrt.
a Berzsenyi Dániel Evangélikus
(Líceum) Gimnáziummal közösen végezte.
Forrás: A Tanulmányi Erdőgazdaság Zrt. gondozásában
megjelent a Deák kút című
kiadványa.

Lekvár, befőtt, szörp, pálinka
– a gyümölcsök „újkori” alakjai. Utóbbit általában a férfiak
készítik (készíttetik), viszont az
előbbiek megalkotása klasszikusan a hölgyek feladata. Ölbei
Kinga az egészséges életmód híveként időt és energiát nem kímélve szinte mindent saját kezűleg állít elő.
– Befőzésnél rendkívül fontos, hogy az üvegek tiszták legyenek. A legkevesebb időt az
veszi igénybe, ha mosogatógépben mossuk el őket – tudtuk
meg Kingától. – A kompótot úgy
készítem, hogy egy liter vízhez
negyven dekagramm cukrot teszek, öt percig forralom, beleteszem a gyümölcsöt egy-két

percre, majd beleöntöm a kompótot az üvegekbe. Nátriumbenzonát helyett szalicilt használok. A dunsztolást lavórban,
dunyhával, vastag plédekkel oldom meg. A lényeg, hogy minél
lassabban hűljön ki a befőtt.
Lekvár eltevésekor lehet alkalmazni a hagyományos
módszert: egy kilogramm
megtisztított gyümölcshöz hatvan–hetven dekagramm cukrot
teszünk, negyven percig forraljuk, majd – a már leírt módon
– üvegekbe tesszük, és dunsztoljuk. A zselés módszer talán
még egyszerűbb, annyiban különbözik az előzőtől, hogy a cukrot zselével két-három percig
forraljuk.

2020. június 24.

Kinyitott
a könyvtár
Megnyitotta kapuit múlt héten a Széchenyi István Városi
Könyvtár és a sopronbánfalvi
fiókkönyvtár – erre lehetőséget adott a kormányrendelet, illetve egyeztettek a
fenntartó önkormányzattal is. A látogatókat hétfőtől
csütörtökig 9 órától 15.30ig, pénteken 9–13 óra között
várják. Június 29-től áttérnek a nyári rendre, amely
a következők szerint alakul: kedden, pénteken 10–
18 óra, szerdán, csütörtökön
10–16 óra között lesz nyitva
az intézmény.
A könyvtár lapunknak küldött közleményéből kiderült
az is, hogy a szolgáltatás a
dokumentumok visszavételére és kölcsönzésére korlátozódik, helyben használatra még nincs lehetőség,
az olvasótermek és a helyismereti gyűjtemény zárva
tartanak. Fontos, hogy a beiratkozások érvényességét a
lejárat után 14 héttel meghosszabbítják.
Arra kérik a látogatókat,
hogy lehetőség szerint előre jelezzék a www.szivk.hu
internetes oldalon lévő felületen vagy e-mailben a
konyvtar@szivk.hu címen,
hogy mely dokumentumot,
dokumentumokat szeretnék kikölcsönözni. Így azokat a korábbiaknak megfelelően csak át kell venni.
Az épületben egyidejűleg
meghatározott számú látogató tartózkodhat, kötelező a maszk viselése.

Kultúra, művészetek

www.sopronitema.hu

Minden elmaradt előadásra szóló jegy ügyében keressék a jegyirodát!

Újraindul a kulturális élet
MUNKATÁRSUNKTÓL

Közel három hónapos szünet után megnyitotta kapuit a Pro
Kultúra jegyirodája a
Liszt-központban – a
járványügyi korlátozások miatt eddig csak
telefonon és e-mailben voltak elérhetőek. Fontos, hogy az
elmaradt előadásokra
szóló jegyeket, bérletek itt lehet kicserélni,
visszaváltani.
Kárpótolnak mindenkit a koronavírus-járvány kapcsán elmaradt előadások miatt – ez a
színházat, a Liszt-központot és
a barlangszínházat működtető
Pro Kultúra célja. A szervezők
azt kérik, hogy minden elmaradt előadásra szóló bérlet és
jegy ügyében keressék a Lisztközpontban lévő jegyirodát. Lényeges, hogy a jegyeket, bérleteket mindenki vigye magával a
személyes ügyintézéshez.
A Soproni Petőfi Színház
2019–20-as évadára bérletet
váltó nézők az elmaradt bemutatók helyett a Mesés musicalek
című előadást tekintheti meg a
fertőrákosi barlangszínházban.
Az előadás regisztrációköteles,
ezért kérik, hogy keressék a
jegyirodát!

Folytatódnak A padlás című félig mese, félig musical tavasszal megkezdett, de a veszélyhelyzet miatt
félbeszakadt próbái a Soproni Petőfi Színházban. A darabot október elejétől felnőtt, középiskolás és felsős
bérletben láthatják a nézők. FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS
A Crescendo és Ötórai hangoló koncertsorozat bérletesei
a június 27-én induló Dohnányi
Restart koncertsorozatát tekinthetik meg a barlangszínházban.
A Jazz & Bor koncertsorozatra bérletet váltók az elmaradt
koncertek helyett a 2021. évi
SopronDrum fesztivál egyik
szabadon választott koncertjét
nézhetik meg a barlangban.
Az alábbi előadásokra (A padlás, Stabat Mater, Tücsöklakodalom, Állatok farsangja, Alma
együttes koncert, Jazz & Bor
– Albert Elemér/ Kónyai Flórián/ Migovics Zoltán, Jazz & Bor
– Local Vintage Company &
Vörös István, Jazz & Bor – Full

Válogatás a korabeli
soproni sajtóból
1960
Győzelem
az utolsó pillanatban
SVSE – Nagykanizsai Bányász
1:0. Az erősen felázott talajú
Rákóczi-pálya helyett a Postás
sporttelepen rendezték meg a
mérkőzést. Az SVSE így állt fel:
Kormos – Rátz, Ferencz, Sift –
Polgár, Király – Csete, Rajnai,
Ferling, Kiss, Szabó rohamoztak.
A 10. percben Kiss, Szabó, Király,
Kiss összjáték után az utóbbi
nagy lövését védte a vendégek
kapusa, majd Ferling az ötösről
lőtt mellé, ezt követően Rajnai
találta el a kapufát. A szünet
után nagy akarattal kezdett az
SVSE, de szinte semmi sem sikerült az együttesnek. A 13. percben Ferling lövése a kapufa tövén csattant, majd Kiss és Szabó
lövését védte bravúrosan a kanizsai kapus. A vendégek jóformán alig jöttek át a félvonalon, állandóan az SVSE rohamozott, ennek ellenére csak a 87.
percben tudták bevenni Csete
fejesgóljával a kanizsai kaput.
(Kisalföld)

A soproni Haydn-kert
Sopron lázasan készülődik a
június 28-től július 17-ig tartó
Soproni Ünnepi Hetekre.
Sopron belvárosában, az egykori Esterházy-palota udvari
tetőteraszán ez alkalommal
nyitják meg a 600–800 hallgató befogadására alkalmas
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Haydn-kertet. Maga a Haydnkert a régi várfalhoz épült és
pedig olyképpen, hogy az évszázados lőállásokat feltöltötték. A megnyitó est műsorában
a Soproni Zeneiskola növendékei korhű kosztümökben muzsikálnak majd. A jövőben majd
hetenként Sopron ismert és jó
nevű kvartettje is koncerteznek itt, mondotta dr. Faller Jenő
egyetemi docens, a Központi
Bányászati Múzeum igazgatója. (Film, Színház, Muzsika)

1940
Előadás a soproni
iparos szövetségben
Horváth István, a soproni ipartestület elnöke figyelemmel kísért előadást tartott az ottani
iparos körben. Előadásában az
IPOK értékes munkásságát méltatta, majd rámutatott arra,
hogy a központ előterjesztései a kormányzatnál tárgyalás
alatt állanak. Szólott ezután az
iparos nyugdíj fontosságáról.
Ezután Friedrich Nándor adóhivatali főnök tartott előadást.
Az előadáson megjelent Székely
Géza kamarai elnök is, aki pár
időszerű kézművesipari kérdést ismertetett. (Ipartestületek
Lapja)

Meghalt Magyarország
legfiatalabb asszonya
Két évvel ezelőtt a világsajtót az a hír járta be, hogy egy

tizenhárom éves francia leány
különleges engedéllyel férjhez ment, és így ő lett Európa
legifjabb asszonya. Pedig ez
a jelző nem illette meg, mert
Sopronban is volt egy tizenhárom esztendős leány, aki
ugyanebben az évben ment
férjhez, és ezzel megszerezte
a Magyarország legfiatalabb
asszonya címet. A soproni fiatalasszonyt Szabó Lászlónénak
hívták, aki most, 15 éves korában, második gyermeke születése előtt halt meg. (Friss Újság)

1920
Hűségeskü
Széchenyi sírjánál
A soproni női misszió egyesületek és a leánycsoportok június 29-én, Péter és Pál napján zarándokutat terveznek
Nagycenkre, a legnagyobb magyar, Széchenyi István sírjához.
A nők legnagyobbrészt magyar
ruhákban jelennek majd meg.
A zarándoklás célja: hitvallás a magyar haza mellett. Itt
fog felesküdni Magyarország
integritására és annak minden életen és halálon keresztül való megvédésére NyugatMagyarország népe, anyanyelvre való tekintet nélkül.
Előbb népgyűlés lesz, majd lóverseny, amelyre már öt község
legényei neveztek. (Kis Újság)
Összeállította:
Pluzsik Tamás

House Band, All’ ungherese, Legyetek jók most!, Tosca, Ötórai
hangoló – Mozart: Klarinétötös,
Ötórai hangoló – Liszt Angelus!,
Ötórai hangoló – Dvorák: Néger
kvartett, Ötórai hangoló – Mozart: Fuvolavarázs, Ötórai hangoló – Sopron Brass, Ötórai hangoló – Kodály: Szerenád, Ötórai
hangoló – Mendelssohn: Eszdúr vonósnégyes, Ötórai hangoló – Schubert: Rosamunde)
jeggyel rendelkezőknek nem
hirdetnek pótelőadást, azonban a jegyeket egy másik előadásra cserélik vagy visszaváltják. Fontos, hogy a visszaváltási
igényeket legkésőbb június 30ig tudják elfogadni!

A Soproni Petőfi Színház
május 22-én 15 és 19 órára
meghirdetett Valahol Európában című előadásainak pótidőpontja 2020. szeptember
11. 16 óra, helyszín: fertőrákosi

barlangszínház. A megvásárolt
jegyek érvényesek a pótelőadásra, de az új helyszín miatt azok
átváltása szükséges. Az átváltással kapcsolatban kérik, hogy keressék a jegyirodát!

A PRO KULTÚRA JEGYIRODA ELÉRHETŐSÉGEI:
Sopron, Liszt Ferenc utca 1., hétfő–péntek: 9–17 óra, szombat: 9–12 óra, telefon: +3699/517–517, +3699/517–518, email: jegyiroda@prokultura.hu

NYIT A FERTŐRÁKOSI BARLANGSZÍNHÁZ
A Fertőrákosi Kőfejtő és Barlangszínház a témaparkkal egyetemben június 27-én nyitja meg kapuit. Az itteni előadásokkal kapcsolatos valamennyi információt, azok új időpontját
megtalálják a www.barlangszinhaz.hu oldalon.

HOL JÁRUNK?
Játékunkban egy neves épületről vagy köztéri alkotásról
mutatunk be részletet, olvasóinknak pedig az a feladatuk,
hogy a részletből felismerjék
az egészet, és megírják nekünk, melyik alkotást rejtettük el. Azok között, akik helyes
megfejtést július 1-ig beküldik
a Soproni Téma, 9400 Sopron, Pf. 241. vagy a szerkesztoseg@sopronitema címre,
ajándékot sorsolunk ki.

Június 10-i rejtvényünk megfejtése: a Káspár nővérek, Teréz és Hermina emléktáblája a Deák téren – Deák tér 7., szerencsés megfejtőnk: Domonkos Istvánné,
Sopron, Csengery utca.

Deák tér 7.
,,Ebben a házban éltek a Káspár nővérek,
Teréz és Hermina, a közjó önzetlen támogatói, a soproni szoborpark életre hívói, a
reformkori honleányok hű utódai” – olvasható az Sz. Egyed Emma által készített bronz
emléktáblán. Ebben az egy mondatban

megfogalmazta Sarkady Sándor mindazt,
amit a két tiszteletre méltó hölgyről tudni
illik és kell. Mindössze néhány életrajzi adattal
egészítjük ki a fentieket: a Káspár testvérek az
1712-ben soproni polgárjogot nyert Hochholczer Mátyás szűcsmester leszármazottai
voltak. Édesapjuk a GYSEV főmozdonyvezetője volt. Hatan voltak testvérek, két fivérük,
Henrik és Mátyás a második világháborúban
hősi halált halt. Terézia 1909-ben született
és 2001-ben hunyt el, míg nála négy évvel
fiatalabb Hermina húga két évvel élte túl a
nővérét, így a 2003-ban a számukra közösen adományozott Podmaniczky-díjat már
csak ő tudta átvenni. A két testvér kultúrmissziója nyugdíjas korukat követően kezdődött, így elsőnek a Frankenburg út melletti
parkban ők finanszírozták a Vörösmarty szobor felállítását 1990. október 23-án, majd öt
évvel később a Himnusz költőjének szobrát
is ők állíttatták a Deák téren. Az Arany János, a Tompa Mihály és a Gyóni Géza szobor szintén az ő adományuk, de mindezek
mellett számos intézményt és alapítványt is
támogattak. Káspár Terézt és Káspár Herminát Sopron önkormányzata Pro Urbe Sopron
kitüntetésben részesítette, a Soproni Városszépítő Egyesület pedig dísztagokká választotta őket.
FOTÓ ÉS SZÖVEG: PLUZSIK TAMÁS
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A nyári kupákat július 18. és augusztus 23. között rendezik

Pótolják a vizes edzéseket
RÁZÓ LÁSZLÓ

A leállás után a nyári időszak feladata,
hogy visszaszokjanak
a fiatalok a medencéhez, a vízhez – így
foglalta össze a következő hetek teendőit Matyuga-Kovács
Rita, a Soproni Vízilabda Sportegyesület
vezetőedzője.
Matyuga-Kovács Rita elmondta:
a visszajelzések alapján a leállás
alatt kiküldött szárazföldi edzéseket 80–90 százalékban teljesítették a fiatalok, ami örömteli.
– A sportolóknak már május
második felétől volt lehetőségük arra, hogy szigorú idősávok szerint használják az uszodát – tette hozzá a vezetőedző.
– Nekünk ez az időszak különösen jó volt, hiszen csak mi voltunk a medencében, kényelmesen tudtunk edzeni. Tartottunk
attól, hogy mennyire esett vis�sza a gyerekek állapota, azonban
szorgalmasak voltak a vízmentes időszakban is, így „csak” a
vízhez kellett visszaszokniuk.
Hosszabb úszásokkal, sok labdás feladattal próbáltuk vis�szahozni az állóképességüket,
mára úgy néz ki, hogy sikerült.
Inkább a játékos feladatokon,
labdatechnikán van a hangsúly,

A soproni pólósok ismét visszaszoknak a vízhez, júliustól pedig már tornákon is indulnak
FOTÓ: NÉMETH PÉTER

hogy élvezzék a tréningeket, ne
menjen el a kedvük.
A szakember hozzátette: július elején kezdenek el készülni a következő szezonra, akkor
kezdődik az alapozás, rengeteg
úszással. Készítettek egy felmérést is, megnézték, hogy a
leállás előtti állapothoz képest

hol tartanak a játékosok. Jó hír,
hogy összességében az év elejihez hasonló időket tudtak produkálni, így onnan lehet folytatni a munkát.
– A Magyar Vízilabda Szövetség mind az országos bajnokságokban, mind a területi
bajnokságokban rendez nyári

kupákat július 18-a és augusztus 23-a között. Ezeken szeretnénk részt venni, hiszen ezzel
a befejezetlen bajnokságokat lehet némiképp ellensúlyozni, illetve így legalább a felkészülés
alatt lesz lehetőségünk tétmérkőzéseken játszani – tette hozzá
a vezetőedző.

Matyuga-Kovács Rita elmondta még: idén vízilabdás
nyári táborokat nem szerveznek, ettől függetlenül továbbra is nagyon várják a sportág
iránt érdeklődő gyerek, fiatalok
jelentkezését. Most elsősorban
a kilenc–tíz éves korosztályra
számítanak.

2020. június 24.

Elhunyt
Benedek
Tibor
Életének 48. évében, súlyos
betegség után június 18-án
elhunyt Benedek Tibor vízilabdázó. 1972. július 12én született Budapesten.
Ötéves korában édesanyja
vitte el úszni a gerincproblémái miatt. Vízilabdázni a
Központi Sportiskolában
kezdett. Nemzeti színekben öt olimpián szerepelt:
1992-ben Barcelonában 6.
lett a csapattal, Atlantában
4. helyezést ért el. 2000ben Sydneyben, 2004-ben
Athénban és 2008-ban Pekingben is olimpiai bajnok
lett. A 2003-as barcelonai
világbajnokságon szintén
győzött, 1998-ban és 2005ben vb-ezüstérmes, 1991ben pedig bronzérmes volt.
2010-től Kemény Dénes
szövetségi kapitány segítője volt. A férfi válogatott szövetségi kapitányi
posztját 2013. január 10től 2016. december 31-ig
töltötte be, irányításával az
együttes 2013-ban világbajnok, 2014-ben a budapesti Európa-bajnokságon 2.,
a 2016-os riói olimpián 5.
lett. Ezután az UVSE szakmai igazgatójaként, majd
vezetőedzőjeként dolgozott
májusi visszavonulásáig.
Több ezren búcsúztak halála napján az olimpikontól
a Margitszigeten. A Nemzeti
Sport kezdeményezte, hogy
Benedek Tibor Arénára nevezzék át a Duna Arénát.

Búcsú Mersits Józseftől

Mersits József (álló sor, b3) játszott a Soproni Postás öregfiúk csapatában is
PÁDER VILMOS

A közelmúltban, 69 éves korában váratlanul elhunyt Mersits József, a Soproni VSE és a
Soproni Postás egykori kiváló labdarúgója.
Mersits József az SVSE-ben
kezdte a labdarúgást, kemény
védőjátékos hírében állt.
A lila–fehér együttes 1973–74es NB III-as bajnokcsapatának
egyik vezéregyénisége, többszörös Sopron válogatott volt.
Pályafutását 1976-ban a Soproni Postásnál folytatta, ahol
jó testi felépítésének köszönhetően edzője a védelemből a
csatársorba állította. Új szerepkörébe hamar beilleszkedett,
meghálálta a bizalmat, gólerős
csatárrá vált. Az aktív labdarúgást befejezve a fiatalok edzője

lett. 1982–83-ban csapata az országos ifjúsági bajnokság győri csoportjában ezüst-, majd az
1988–89-es megyei ifjúsági bajnokságon bronzérmes lett.
Büszke volt játékosaira, sikereire. Több olyan tehetséget
nevelt, akik magasabb osztályban is megállták a helyüket.
Sportmunkája mellett tudatosan és fokozatosan építette
vállalkozásait. Levezetésként
játszott még a kispályás bajnokságban. Az MLSZ által kiírt hatvan év felettiek országos bajnokságában a Sopron

válogatott játékosaként ezüstérmet szerzett.
Az egészséges életformát és
családját tartotta elsődlegesnek. Sajnos a szíve rakoncátlankodott, de sosem panaszkodott. Barátai mindig mosolygós
arcát láthatták. Korát meghazudtolóan mindig fiatalosan
mozgott, élt.
Utolsó találkozásunkkor egy
jó kávé melletti baráti beszélgetést terveztünk, de a sors kegyetlenül felülírta ezt. Váratlanul elragadta a halál.
Az égi pályán olyan ragyogó
játékostársakkal űzheti kedvenc
sportját, mint Babos László, Horváth Ferenc, Jáger Károly, Szabó
Jenő, a legendás edzők – Szabó
József, Bausz János, Scheidl Ferenc – útmutatásai alapján.

2020. június 24.
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RÖVIDEN

Ismét bringabörze
Idén tizenkettedszer tartják meg a VasVilla bringabörzét
július 5-én, vasárnap 9–12 óra között az iskola előtti téren.
A rendezvény jó alkalom arra, hogy a részt vevők eladhassák a régi kerékpárokat, és újat szerezhessenek. Fontos,
hogy nincs helypénz és jutalék. A tapasztalatok alapján
az apró gyermekkerékpártól a profi kétkerekűig mindent
felkutathatnak a kilátogatók. A járványügyi helyzet miatt az idei családi kerékpártúrát lemondták a szervezők.

Labdarúgó villámtorna
A Sopron Városi Szabadidősport Szövetség kispályás labdarúgó villámtornát rendez július 4-én, szombaton reggel fél kilenctől a Halász Miklós Sporttelepen. Nevezni
június 30-ig lehet, illetve addig, amíg a résztvevő csapatok száma el nem éri a 24-et. A részvételi díj 12 ezer forint. További információ a www.kispalyasopron.hu internetes oldalon található.

Ingyenes kétkör gyalogtúra
A Sopron Városi Szabadidősport Szövetség túranapot
szervez június 27-én, szombaton. Gyülekező 8.15-kor
lesz a Deák téri meteorológiai állomásnál. A túra ingyenes, azon bárki részt vehet, aki a fél 9-es indulásig megjelenik a gyülekezési ponton. A Borostyán kör távja 12,6,
míg a Muck köré 23,2 kilométer, mindkét túrán közreműködnek szakképzett vezetők. A szervezők kérik a résztvevőktől az egészségügyi szabályok betartását.

MOB: maradt a korábbi elnök
Újabb négy évre Kulcsár Krisztiánt választották meg elnöknek a Magyar Olimpiai Bizottság elmúlt szombati tisztújító
közgyűlésén. A tisztséget 2017 májusa óta betöltő sportvezető – aki egyedüli jelölt volt – a tagságtól 103 támogató szavazatot kapott, hárman pedig nemmel voksoltak. Alelnök Schmidt Gábor, valamint Deutsch Tamás lett.

Sopron KC: teljes
a magyar névsor
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Varga Alíz: jó döntés volt Budapestről Sopronba jönni

A bizalommal élni kell
RÁZÓ LÁSZLÓ

Az egyik
legjobb
döntésének tartja
Varga Alíz, hogy Sopronba igazolt. A 19
éves kosaras tavaly
óta játszik városunkban. Elmondása szerint rengeteget fejlődött, sokan segítették,
és a vidéki életet is
megkedvelte.
– Hogy értékeled az előző szezont, amely neked az első volt
Sopronban?
– Azt hiszem, életem egyik
legjobb döntését hoztam meg
azzal, hogy a városba igazoltam.
Nagyon élvezem az itteni munkát, igaz, vannak nehezebb napok, de nagyon jó a társaság, a
csapattársak mindig túllendítenek a problémákon, akár szakmai, akár magánéleti gondom
van. Próbáltam a legjobbat kihozni a helyzetből, rengeteget
fejlődtem, tanultam. Sokat segítettek a tapasztalt játékosok,
összességében tehát kiváló
szezont zártam – csak azt sajnálom, hogy befejezetlen maradt a bajnokság, biztos vagyok

Varga Alíz jól érzi magát a Sopron Basket együttesénél, szeretne meghatározó játékos lenni
benne, hogy első helyen végeztünk volna.
– A következő idényben mit
vársz magadtól?
– Egy biztos: a szakmai
stáb részéről meglesz a bizalom. Innentől már csak élni
kell vele. Minden azon múlik,
hogy nekünk, fiataloknak milyen lesz az edzésmunkánk.

Ha a tréningeken képesek vagyunk megmutatni, mit tudunk, akkor mérkőzéseken is
bizonyíthatunk.
– Mire lehet képes a Sopron Basket megfiatalított
együttese?
– Változott a csapat, de ettől még bajnokesélyesként
futunk neki a szezonnak, ha

összeszedetten és koncentráltan kosárlabdázunk, bármire
képesek lehetünk. Remélem,
elkapjuk a fonalat, persze biztos lesznek nehezebb időszakok,
de vannak a keretben rendkívül
tapasztalt játékosok, ilyenkor ők
segíthetnek.
– Összességében mi a célod
a kosárlabdával?
– Rövid távon az a célom,
hogy minél többet tudjak hozzátenni a csapat játékához, hasznosan töltsem azokat a játékperceket, amiket kapok majd a
következő szezonban. Remélem,
hogy az U20-as válogatottban is
alapember leszek, és jó eredményeket érünk el. Később pedig
szeretnék meghatározó kosárlabdázó lenni a magyar bajnokságban és az Euroligában is,
emellett komoly cél számomra
a felnőtt válogatottság.
– A kosárlabda mellett tanulsz is Sopronban, pontosan mit?
– A Soproni Egyetem nemzetközi gazdálkodás szakát végzem
angol nyelven. Az intézmény is
támogatja a sportot, hiszen az
edzések miatt az órák többségére nem tudok bejárni, ezért
egyéni tanrenddel végzem az
iskolát. Összességében nagyon
megszerettem Sopront, ha hos�szabb idő után mentem haza
Budapestre, már furcsa volt az
ottani hangzavar…

Szlávik Bence a legjobb Tigris
MUNKATÁRSUNKTÓL

Az idei évben Szlávik Bence kapta a Balogh
Sándor-díjat. Az elismerést a Soproni Tigrisek
legjobb kosárlabdázójaként érdemelte ki a 17
éves játékos.

Bagó Martin (középen) két zalaegerszegi szezon
után tér vissza Sopronba
MUNKATÁRSUNKTÓL

Rutinos hazai játékosokkal kötött szerződést a
Sopron KC, ezzel teljessé vált a magyar mag,
már „csak” a légiósok kiválasztása van hátra a
keret kialakításánál.
A Sopron KC bejelentette: két
olyan tapasztalt kosaras is marad városunkban, akik tavaly is
Sopronban játszottak: Supola
Zoltán és Takács Norbert is új
kontraktust írt alá. Supola átlagosan 23, Takács Norbert pedig 24 percet töltött a pályán a
2019–20-as szezon bajnoki mérkőzésein, tehát két meghatározó játékost sikerült megtartania
az együttesnek.
Emellett még egy olyan kosárlabdázó érkezik, aki jelentős rutinnal rendelkezik: az
irányító Halász Ákos korábban
hat évig szerepelt Pécsett, ahol
egyik szezonjában csaknem kilencpontos átlaga volt, emellett több mint öt gólpasszt is

kiosztott mérkőzésenként. Az
„A” csoportban megfordult
még a Körmend és a Kaposvár együttesénél is, a legutóbbi szezonban pedig az NB I. B
csoportban szerepelt, a Budapesti Honvéd csapatánál. A 29
éves, 183 centi magas játékos
legutóbbi idényében csaknem
10 pontos és 7,5-ös lepattanóátlaggal rendelkezett.
Ezzel teljessé vált a magyar
kerettagok névsora a 2020–21es szezonra, amelyben a következő hazai játékosokkal száll
harcba az SKC: Halász Ákos, Fazekas Csaba, Supola Zoltán, Takács Norbert, Popadic Miljan,
Werner Viktor, Schöll Richárd
és Bagó Martin.

– A Szlávik famíliában sokan
kosárlabdáznak, te melyik ágáról származol?
– Édesapám, Szlávik Balázs
a SMAFC-ban kosarazott hos�szabb ideig, néhány mérkőzése volt az SKC-ban is. A családi
kötelék miatt egyértelmű volt,
hogy kosarazni fogok, hatéves
koromban kezdtem, először a
Sportiskolában, második évtől
játszom a Tigriseknél.
– Az utóbbi szezonban hogy
ment a játék?
– Két csapatban is szerepeltem: az U18-asoknál alapember voltam, nagyjából 20 pont
körül dobtam átlagosan. Emellett a felnőtt NB II-es bajnokságban az „ifi Tigriseknél” is szerepeltem, egy-másfél negyednyi
időt kaptam általában. Nem
ment rosszul a játék, de azért
meglepődtem, hogy én kaptam a Balogh Sándor-díjat, ez

nagyon megtisztelő. Keményen szoktam dolgozni edzéseken, úgy látszik, ez meghozta
a gyümölcsét.
– Milyen poszton szerepelsz,
mik az erősségeid?
– Bedobó vagy magasbedobó a posztom, jelenleg 192–193
centi magas vagyok. Viszonylag hosszúak a kezeim, ez nagy
előny a kosárlabdában, mint
ahogy a gyorsaságomat is tudom kamatoztatni. Fontos még,
hogy erősségem az ugrás, elég
nagy a súlypontemelkedésem,
így könnyebben szerzem meg
a lepattanókat.
– Milyen terveid vannak a
kosárlabdával?
– Fontos mérföldkő a pályafutásomban, hogy a következő szezontól az SKC
U20-as csapatánál is pályára
léphetek. Ez már előszobája a
NB I. A csoportnak, várom már,

Szlávik Bence idén kiérdemelte a Balogh
Sándor-díjat, jövőre pedig már az SKC U20-as
csapatában is szerepelhet FOTÓ: NÉMETH PÉTER
hogy megtapasztaljam, milyen ott a játék. Jó lenne mihamarabb elérni az A csoportos
szintet, de a kosárlabda mellett

a tanulmányaimra is figyelek:
jövőre fogok érettségizni, utána pedig a Testnevelési Egyetemen szeretnék továbbtanulni.

Ősszel európai szuperkupa Budapesten
Szeptember 24-én Budapesten, a Puskás Arénában rendezik
a Bajnokok Ligája (BL) és az Európa-liga győztesének ös�szecsapását, azaz a Labdarúgó Európai Szuperkupáért kiírt
mérkőzést. Az európai szövetség (UEFA) végrehajtó bizottságának elmúlt hét szerdai döntése sporttörténelmi jelentőségű, mivel Magyarországon korábban még sosem rendeztek egymeccses döntőt egyetlen férfi nemzetközi kupában
sem. Tavaly egyébként Isztambul adott otthont a Liverpool–
Chelsea szuperkupa mérkőzésnek, amelyet a BL-ben is dia-

dalmaskodó Liverpool nyert meg. A meccs érdekessége volt,
hogy az UEFA itt használta először a videóbírót.
Magyarország az utóbbi években több rangos európai futballeseménynek is elnyerte a rendezését: 2019-ben női Bajnokok Ligája-döntő színhelye volt a Groupama Aréna, társrendezője lesz a jövő évre halasztott férfi Európa-bajnokságnak
és a szintén 2021-es U21-es kontinensviadalnak, márciusban
pedig megkapta a 2022-es Európa-liga fináléjának rendezését, amelyre 2023-ban kerül sor. (mti)
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A vakáció alatt a játék mellett feladatokat is adjunk a gyerekeknek!

Nyáron egyedül otthon
BERTHA ÁGNES

Kitört a
vakáció,
ami ismét
nehézségek elé állítja a szülőket. A digitális oktatás
alatt, aki tehette, otthon maradt, mostanra azonban elfogytak
a szabadságok, lejárt
a home office, a gyerekek egy része pedig egyedül tölti a
nyári napokat. De mit
csináljon?
Dr. Pásztor Enikő, a Soproni
Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Karának adjunktusa pedagógusként és gyakorló szülőként is látja a problémát. – Még
ebben a rendkívüli tanévben is,
amikor a gyerekek nem találkozhattak egymással és tanáraikkal,
a vakáció első napjaiban fellélegezhetnek és élvezhetik, hogy
eljött a pihenés ideje. Ugyanakkor nem tartanám okos dolognak, ha egész nap csak az ágyban heverésznének és filmeket
néznének.
– A szülők törekedjenek arra, hogy a gyerekeknek a nyári

A HÉT MOTTÓJA:
„A gyereket sokszor
leintik, hogy ne
bohóckodjon, pedig
pont arra kellene
őket biztatni, hogy
csak bohóckodjon,
ameddig tud.
Mindenkinek
van egy saját
kincsesbányája, a
saját gyerekkora.”
Csukás István
(Kossuth- és kétszeres József
Attila-díjas magyar költő, író,
ifjúsági szerző)

›
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Csukás István:
Vakáció a halott
utcában
Fontos, hogy a szülők arra ösztönözzék a gyerekeket, hogy minél több időt töltsenek a szabadban
FOTÓ: ILLUSZTRÁCIÓ

szünet alatt is legyen napirendjük – hangsúlyozta dr. Pásztor
Enikő. – Tanácsolom, hogy minden este beszéljék meg közösen,
hogy másnap mi történjen. Fontos, hogy a határokat kijelöljük,
ugyanis ezek biztonságot adnak.
A fő hangsúly most a feltöltődésen van, ami alatt sok mindent értünk.
A feltöltődés egyik alapvető
ága minden korosztálynál a játék. De mivel játsszon otthon a
gyermek? – Manapság sajnos

egyre inkább a telefonokon,
tableteken elérhető játékokat
választják – tette hozzá a szakember, aki a Benedek-karon játékpedagógiát is tanít. – Ezek
között vannak kifejezetten jók
is, de nem szabad hagyni, hogy
csak ezek jelentsék a játékot, és
persze az sem mindegy, meddig.
Ösztönözzék a szülők a lurkókat arra, hogy minél több időt
töltsenek a szabadban! Olyan
városban élünk, ahol parkok,
játszóterek teszik vonzóvá a

szabadban tartózkodást. Évek
óta megfigyelhető tendencia,
hogy az osztálytársak nagyon
keveset találkoznak. Most, a vakáció elején határozzuk el, hogy
másképp lesz! A szülők is ös�szebeszélhetnek, hogy melyik
nap, kinél legyenek a gyerekek.
Ha többen összeverődnek, jöhetnek olyan klasszikus játékok, mint a számháború vagy a
kincskeresés.
A szórakozás mellett fontos
a játékos tanulás is, persze nem

a tankönyv mellett. Adjunk a
gyerekeknek olyan feladatokat,
amelyek által ügyesebbek, magabiztosabbak, „életképesebbek” lesznek: például küldjük
el őket postára, bízzunk rájuk
kisebb ügyintézéseket, tervezzék meg az internet segítségével
a nyaralás útvonalát, gyűjtsék ki
a látnivalókat! Olyan feladatokat találjunk ki nekik, aminek a
végrehajtása játékos és közben
fejlődik a problémamegoldó
képességük.

Anna tanárnak
készül és focizik
MADARÁSZ RÉKA

A háromfordulós Trianon 100
vetélkedő döntőjére készül Keresztes Anna. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az
Oktatási Hivatal a középiskolák 9–12. évfolyamosai számára hirdette meg a történelmi
versengést. A Soproni Szakképzési Centrum Fáy András
Két Tanítási Nyelvű Gazdasági
Szakgimnáziumából két lány is
indult a megmérettetésen, de
egyikük megbetegedett,
így végül Anna maradt
versenyben.
– Az első forduló az
iskolában zajlott, és
kvízkérdéseket kellett megválaszolnunk – mesélte a
lány. – A következő
megmérettetés
már kifejtős
kérdésekből
állt. Rengeteget köszönhetek
történelemtanáromnak,
Németh

Norbertnek, aki a páneurópai
piknik 30. évfordulója alkalmából megrendezett versenyre is
felkészített.
Anna 10 éves kora óta versenyszerűen futballozik, most
az U19-es utánpótlás csapatban
játszik, de többször is sikerült az
NB II-es felnőtt csapatban pályára lépnie.
– Korábban az egyik bátyám,
Szilárd szintén focizott – tette
hozzá az ifjú hölgy. – Én kezdetben a kosárral próbálkoztam, de rájöttem, hogy
ez nem az én sportom.
Most a versenyre való felkészülés köti le az energiáimat. Az érettségi
jól sikerült, és
szeretnék még
egy évet a Fáy
ban maradni
logisztikai
ügyintéző szakirányom. Arra vágyom,
hogy középiskolai
történelemtanár legyek.

A Trianon 100 vetélkedő döntőjére készül
Keresztes Anna FOTÓ: NÉMETH PÉTER
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Továbbra is várjuk az iskolák rendezvényeiről, ifjú tehetségeiről szóló értesítéseket a szerkesztoseg@sopronitema.hu e-mail-címre!

Meleg, fülledt nyár van.
A lakótelep szép és új, viszont borzasztóan unalmas. Semmi kaland, semmi izgalom. Szerencsére
néhány gyerek felfedez
a közelben egy lebontásra ítélt utcát. Halott ez
az utca, üresek a házak, a
redőnyök leeresztve. De
nézzünk csak szét egy kicsit alaposabban: valóban
kihalt és érdektelen? Nem
is olyan biztos…

Ez történt
Sopronban
580 évvel ezelőtt, 1440.
június 12. és július 3. között tartózkodott a városban a csecsemő V. László
király, akit soproni származású dajkája menekített
ide. Szintén a dajka, Kottanner Jánosné – leánynevén Wolfram Ilona, Székeles
Péter soproni polgármester
özvegye – volt az, aki a koronát kicsempészte a visegrádi várból, így a csecsemőt
május 25-én Székesfehérváron megkoronázták. Erzsébet királynő udvartartásának
egy része 1440 decemberétől 1441 márciusáig állandóan itt tartózkodott, és
maga a királynő is három ízben látogatott el ez idő alatt
Sopronba. Habsburg Albert
(uralkodott: 1437–1439) özvegye a szintén megkoronázott I. Ulászló hívei ellenében akarta biztosítani fia
számára a királyi trónt, a két
párt harcának egyes részleteit éppen Kottanner Jánosné emlékiratából ismerjük.
A Széchenyi István Városi
Könyvtár internetes oldalán
(www.szivk.hu) megtalálható adatbázisból közöl részleteket lapunk.

2020. június 24.

Alma és fája

AZ IGAZSÁG NÉHA…
FÁJ

Nem valami nagy filozofikus
gondolatsorral fogom fárasztani. Annak, amiről most
írok, leginkább nem is filozófiai, hanem pszichológiai
gyökerei vannak. Mindenkiben él egy kép önmagáról.
Ez a kép többé vagy kevésbé más, mint amit a környezete, vagy fogalmazzunk
úgy, hogy egy „külső szemlélő” lát. Teljesen egészséges, hogy kicsit szebbnek,
okosabbnak és ügyesebbnek érezzük magunkat, mint
amilyenek ténylegesen vagyunk. Ez egyfajta egészséges önkép, önbizalom.
Viszont, amikor mindent mi
tudunk a legjobban… Nos,

›
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Egymásnak adták a lámpást

ott már nem stimmel valami. Amikor pedig olyan dolgokról is tudjuk a tutit, amiről
leginkább csak a neten tanultunk… Ennél is rosszabb,
ha ez a „dolog” a saját és mások egészsége–betegsége
és… Sokszor még itt sincs
vége az akár tragikus gondolatkisiklásnak. Van, aki ezen
„tudása” alapján kívánja gyógyíttatni magát, sőt, ad tanácsot másoknak. Számomra
ez már borzasztó.
Persze nem csodálkozom,
ha ilyen esetben kimondva
az igazságot, az fáj, sőt felháborító, de ettől még igaz.
Dr. Tschürtz Nándor

GYÓGYSZERTÁRAK
ÜGYELETI RENDJE
JÚNIUS 24–30.

Június 24.,
szerda

Patikaplus gyógyszertár
Selmeci u. 15–17., Interspar

99/505–472

Június 25.,
csütörtök

Arany Kígyó gyógyszertár
Magyar u. 6.

99/311–732

Június 26.,
péntek

BENU Állomás gyógyszertár
Mátyás király u. 23.

99/312–437

Június 27.,
szombat

Erzsébet gyógyszertár
Győri u. 15.

99/311–254

Június 28.,
vasárnap

Ezüst Kehely gyógyszertár
Kodály tér 12.

99/505–078

Június 29.,
hétfő

Hajnal gyógyszertár
Malompatak u. 10.

99/506–544

Június 30.,
kedd

Ikvahíd gyógyszertár
Híd u. 21.

99/314–084

Az ügyeleti idő hétfőtől szombatig 20 órától 8 óráig,
vasárnap pedig 17.30-tól reggel 8 óráig tart.

KERESZTREJTVÉNY

PLUZSIK TAMÁS

Az alma nem esik messze a fájától, tartja a mondás, melynek igazságáért nem kell messzire menni
Sopronban sem. A Burián–Kabdebó
családban az utódok egymás kezébe adták és
adják ma is a „lámpást”, a pedagógushivatást.
– Pedagóguscsaládból származom, már anyai nagyanyám,
Kozocsa Jozefa, aki tradicionális erdélyi örmény család sarja
is ennek a csodálatos hivatásnak volt az elkötelezettje – mesélte a rubindiplomás Buriánné
Kabdebó Edit biológia–kémia
szakos tanár, aki diplomáját
1946-ban vette kézhez a kiskunfélegyházi Constantinum Tanítóképzőben. – A Sopron testvérvárosától, Medgyestől (Medias)
mindössze egy nagyobb kőhajításnyira lévő erdélyi Erzsébetvárosban (Dunbraveni) tanította
írni–olvasni a gyerekeket. Anyai
nagyapám, Plaveczki József szintén tanító volt, ő a háború után
Szatmárból került Csongrád
vármegye egykori székhelyére,
Szegvárra, ahol aztán nagyapától Kabdebó Gergely, az édesapám vette át a „lámpást”. Ő éppen száz évvel ezelőtt kezdett el
tanítani a Derekegyház-oldali iskolában, ahol színjátszó csoportot is szervezett, de még kosárfonást is tanított. Édesapám a
háború alatt amerikai fogságba

esett, érthetetlen módon ezért
engem úgynevezett „B-listára”
tettek, így még a tanyasi iskolában sem kaptam állást. Az egyik
unokatestvérem Sopronban élt,
egy alkalommal eljöttem hozzá látogatóba, ekkor ismertem
meg a férjemet, Burián Györgyöt, neki köszönhetem, hogy
71 évvel ezelőtt soproni lettem.
Előbb Ágfalván okítottam a kis
nebulókat, majd később Sopronba kerülvén a férjemmel kollégák is lettünk a Vendéglátóipari
Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézetben, ahonnan
1981-ben mentünk nyugdíjba.
– Nagyon nehéz ehhez bármit is hozzátenni, felmenőim
élettörténete, beleértve apám
révén a Schmauser családot
is, leképezi Sopron vendéglátásának egy szeletét – veszi
át a szót édesanyjától Burián
György, aki nemcsak pedagógus, hanem vendéglátó-ipari
szakember is. – Első diplomámat Győrben szereztem mint
közlekedési műszaki tanár, illetve autógépész üzemmérnök,

Buriánné Kabdebó Edit és Burián György
FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS

ennek megfelelően először gépjárműoktatóként kezdtem, később tanítottam a Lacknerben,
majd 1986-ban Vránich István
meghívott az akkor induló HungarHotels Vendéglátóipari Szakmunkásképzőbe tanárnak. Hálás vagyok ezért neki, hisz így

nemcsak több mint három évtizedig oktathattam ott, később
az iskola igazgatójaként, hanem
ennek révén lettem vendéglátós, így nem egyszer ülhettem
az édesapámról elnevezett Burián György Díszterítési Emlékverseny zsűrijében is.

VÁRJUK OLVASÓINK LEVELEIT!
Segítsen nekünk! Ossza meg véleményét szerkesztőségünkkel!
Van egy jó története? Ismer érdekes embereket?

Szerkesszük közösen a Soproni Témát!
szerkesztoseg@sopronitema.hu

NYERJEN RUBICONT A REJTVÉNNYEL!
A Soproni Témában keresztrejtvény is várja a játszani vágyókat. A megfejtéseket július 1-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 Pro Kultúra jegyirodájában vehet át (Sopron, Liszt Ferenc u. 1.).
Június 10-i rejtvényünk megfejtése: mindenki önmagának balsorsa, s öröme. Szerencsés megfejtőnk: Ivancsicsné Nagy
Edit, Sopron, Juharfa utca.
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A HayDm Street októberben lép fel a Búgócsigában

Vírusvideó, raktárparti

2020. június 24.

Soproni humorsarok

KÓCZÁN
BÁLINT

Folyamatosan szórakoztatta
közönségét a karantén időszak alatt is a
HayDm Street. Károlyi Szabolcs, a soproni zenekar oszlopos
tagja arról mesélt lapunknak, hogy jelentkeznek még exkluzív
tartalommal, de bíznak abban, hogy hamarosan újra zenélhetnek élőben.
– Hogy telt számotokra a karanténos időszak?
– Még január végén rögzítettünk egy koncertet a Búgócsigában. Nem sejtettük akkor,
hogy egy jó ideig nem fogunk
muzsikálni a nyilvánosság előtt,
és az elkövetkezendő néhány
hónapban gyakorlatilag ezek a
felvételek jelentik a kapcsolatot a közönségünkkel. Februárban nekiláttunk a felvett anyag
utómunkálatainak, és a vírusidőszak előtt el tudtuk kezdeni a
vágásokat. Ekkor készült el nagyjából tíz dal, amelyekről úgy
gondoltuk, hogy minden pénteken „adagoljuk” a publikum

Szénási Ferenc (Széna) soproni karikaturista alkotásai hétről hétre.

A soproni HayDm Street számára tele van a nyár meglepetésekkel, már várják
az élő koncerteket
felé az online média csatornáin.
Azt nem is sejtettük, hogy ilyen
hosszú lesz ez a kényszerszünet.
– Tudtátok tartani a kapcsolatot a zenekaron belül?
– Természetesen tartottuk a
kapcsolatot egymással. Akkor
is, most is napi szinten kommunikálunk. Személyes találkozásra csak május közepén
került sor. Nagyon hiányzott
már a csapat és a közös zenélés, muszáj volt próbát, illetve a
stáb tagjaival „raktárpartit” tartani. Tulajdonképpen így tudtuk

befejezni a korábban említett
anyag vágását is.
– Milyen terveitek vannak
a jövőre?
– Ez most nehéz kérdés. Tervek, meghívások vannak. Örülünk neki, hogy az esküvőket
már engedélyezték, és szó van
a falunapok megtartásának
a lehetőségeiről, de sokan áthelyezték ezeket későbbi dátumokra, illetve sok rendezvényünk kiesett. Úgyhogy a
nyár számunkra is tele van
meglepetéssel, de ami biztos,

hogy szeptembertől gőzerővel
folytatjuk.
– További exkluzív tartalommal is készültök a
közönségnek?
– A rengeteg pozitív visszajelzés alapján tervezzük még
a „csigás” buli felvételét vágatlanul közreadni, ami nagyjából egy másfél órás koncertfilm keretében elérhető lesz a
HayDm Street YouTube csatornáján. A tervek szerint a Búgócsigában október 17-én találkozhatunk egy klubkoncerten.

Miskovits: Zárva
Miskovits Marci melankolikus oldalát ismerhetjük meg
Zárva című új, szerelmes számában. A dal producere
ezúttal is Fehér Holló volt, aki mostanra a rapper állandó alkotótársa lett.
Miskovitsot még szinte
gyerekként fedezte fel a
közönség a VIVA TV műsorvezetőjeként, Random
Marciként, manapság pedig
az egyik legsikeresebb sorozattal, a K-OSZ TV-vel tett
szert hatalmas népszerűségre.
Az elmúlt években a műsorvezetés mellett a rappelés is
nagy szerepet tölt be a
srác életében.

Friss dallal újít Bob Sinclar
Új dallal örvendeztette meg rajongóit
Bob Sinclar, itt az I’m on my way, amely
előző sikereihez hasonlóan derűt hoz a
zene világába. A francia lemezlovas veteránnak számít a szakmában: 2005-ben
robbant be a köztudatban Love Genera-

tion című slágerével, igaz, már 1987 óta
dolgozik a showbusiness világában. Eddigi pályája során együtt dolgozott például Pitbullal és Sean Paullal, olyan óriási sikerek köthetőek nevéhez, mint a
World Hold On vagy a Rock This Party.

Indiában debütál
a Goztola film

Robin Schulz hasít
A világ egyik legkedveltebb producere, a havi tizenhét millió
hallgatóval büszkélkedő Robin Schulz erős dallal dobja fel
a nyarat. A Sopront is megjárt
lemezlovas fülbemászó szerzeményéhez Alidát kérte fel közreműködőnek, ugyanis szerette
volna, hogy a hallgatók megismerjék az énekesnő különleges hangját.
A felvétel hatalmas népszerűségnek örvend, több mint 100
millió streamet generált csak
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a Spotify-on. Nemrég pedig a
Grammy-díj-nyertes és nyolcszoros brit szoborra jelölt Clean Bandit készített hozzá remixet. Az úttörő zeneiségű banda
2014-ben tett szert világhírű
ismertségre Rather Be című
megahitjével, és azóta is sorra
jelentkezik jobbnál jobb felvételekkel. Az In Your Eyes-hoz készített újragondolás is remekül
mutatja be a csapat sokszínűségét, az új verzió kötelező darab
lesz a nyáron.

A Bangalore Rövidfilm Fesztiválon mutatják be Goztola Kristina
új, Le Collier (A nyaklánc) című
alkotását. A francia–magyar
koprodukcióban készült
misztikus dráma eredetileg a
cannes-i filmfesztiválon debütált volna, de mivel a teljes
rendezvény elmaradt, így az
indiai metropoliszban láthatják először a nézők.
Goztola Kristina már
több mint 40 nemzetközi filmben forgatott, és a mostani a második,
aminek a producere is. A kisfilm
idén januárban
készült Párizsb a n , f r a n ci a
stábbal és színészekkel, köztük Eric
de Costa színművés�szel, aki Monica Belucci
unokatestvére. Érdekesség,
hogy a filmet Kristina párja, Halmi Péter írta és rendezte, neki ez az első francia rendezése.

sarok

Eltüntethető
tetoválások
MADARÁSZ RÉKA

Fiatalon sokan nem gondolnak arra, hogy idővel
a bőrük megereszkedik, esetleg az ízlésük (vagy
a szerelmük neve) megváltozik, és az egykor an�nyira áhított tetoválás már zavaró lesz. Hála a
technikának, ma már erre is van megoldás.
A régi idők börtöntetoválásait idővel felváltották a
jó minőségű festékekkel
készített, már-már művészi alkotásnak tekinthető
munkák. A nem kívánt tetoválásoktól sokáig csak
plasztikai sebészeti beavatkozással lehetett megszabadulni, ami gyakran maradandó hegeket okozott. Ma
már vannak olyan modern
lézertechnikai berendezések, amelyekkel a bőrgyógyászok bármilyen színű
tetoválástól hegmentesen meg tudják szabadítani a viselőjét. Ez a beavatkozás viszont többe kerül,
mint amennyit a felvarratásért fizettünk. Az eltávolításhoz több (4–8) kezelésre
is szükség van. A beavatkozásokat addig kell ismételni, amíg a festék teljesen el
nem tűnik.
– A sminktetoválásnak
számos előnye van, kivá-

ló sminkalap, rengeteg
időt spórolhatunk meg
vele a reggeli készülődésnél – mondta Szabó Ildikó
kozmetikus mester. – Gyakran találkozom rosszul sikerült tetoválásokkal. Régen
a sminktetováláshoz használt festékek nem sokban
különböztek a hagyományos tetováló anyagoktól,
a mai festékek viszont már
sokkal jobb minőségűek,
és nem is hatolnak a bőrnek olyan mély rétegeibe,
mint a hagyományos tetováló anyagok.
Nem árt tisztában lenni
azzal, hogy ha megfelelő
szakembert keres fel valaki, az illető a sminktetoválás megkezdése előtt megbeszéli vele, milyen legyen
a szín és a forma. Az előrajzolás az egyik legfontosabb
művelet, melynek során folyamatosan kommunikál a
kozmetikus a vendéggel.
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