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A műsorváltozás jogát fenntartjuk!
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A héten elkezdődik 
a par lag fű sze zon, az 
allergiásoknak a tava-
lyinál erősebb pol-
lenterhelésre kell 
készülniük – hívja fel 
a figyelmet az ÁNTSZ. 
Magyarországon 
körülbelül hárommil-
lió ember allergiás, 
a többség a parlagfű 
pollenjére érzékeny. 

Tavaly a száraz időjárás vissza-
vetette a parlagfű fejlődését, így 
2013-ban az elmúlt 13 év máso-
dik legalacsonyabb pollenkon-
centrációját mérték. Idén viszont 
a viszonylag száraz telet csapa-
dékos tavasz követte, és főként 
a parlagfű vegetatív fejlődésé-
nek időszakában, májusban, 
júniusban és júliusban sok eső 
esett. Emiatt „dúsan növekszik” 
a gyomnövény, több pollenre 
lehet számítani. 

Sopron és környéke (az előző 
évek tapasztalatai szerint) köze-
pesen fertőzött régiónak szá-
mít. A parlagfű elterjedésé-
nek aránya térségünkben 
körülbelül 10–15 százalékos. 
Az ÁNTSZ kiemelte, hogy még 

nem késő a parlagfű kaszálása, 
a gyomirtás. 

A pollenmennyiségre vonat-
kozó előrejelzés a július végi, 

augusztusi időjárás függvényé-
ben még változhat. A jelenlegi 
kilátások szerint az allergiások 
a napokban már tapasztalhat-

ják az első tüneteket: orrfolyást, 
tüsszögést, torok- és szemvisz-
ketést, könnyezést. 

Forrás: mti

Kocsis Attiláné

Sorozatunkban a városunk-
ban és közvetlen közelében 
élő növények és állatok megis-
meréséhez, védelméhez szeret-
nénk hozzájárulni.

A népiesen vörös farcinkónak 
is nevezett házi rozsdafarkú 
(Phoenicurus ochruros) sziklás 
területek lakója, de a 19. szá-
zadtól meghódította a telepü-
léseket, így gyakran láthatjuk, 
amint rozsdavörös farktollait 
rezegteti. A hím feje és melle 
kormosfekete, szárnyfoltja fel-

tűnően fehér. A tojó tollazata 
barnás. Rovarokat és pókokat 
fogyaszt. Vonuló, évente kétszer 
költ. Szorgos kis madár, 5–6 fió-
kájának napi 300 alkalommal is 
visz eleséget, ezzel a kártevőket 
alaposan tizedelve. Védett. Már 
az első fénysugaraknál hallani 
éles „fiszt” füttyhangját, fino-
man csetteg hozzá, mindezt 
furcsa reszelős hang is színe-
síti. Érdemes kora reggel egy 
kicsit csendben figyelni, hogy 
sokszor ismételt énekével, töré-
keny szépségével gazdagítsa 
napunkat! 

Riasztó tempóban 
pusztulnak az egész 
világon a méhek. 
A klímaváltozás, 
a monokultúrás gaz-
dálkodás és a méh-
gyilkos vegyszerek 
mind veszélyt jelen-
tenek rájuk. Pont 
ezért indított a kö -
zelmúltban kampányt 
a Greenpeace „Csípem 
a méheket!” címmel. 

Pár nap alatt már közel 4000 
méhet fogadtak örökbe az embe-
rek a www.csipemameheket.hu 
oldalon. Egy méhecske örökbe-
fogadása 250 forint. A támoga-
tások segítségével a környezet-
védelmi szervezet 100 darab 
méhmenedékeket helyez ki 
szerte az országban, és foly-
tatja a méhgyilkos vegyszerek 
betiltásáért való küzdelmet. 
– Nagyon örülök annak, hogy 
egyre többen ismerik fel a mé -
hek munkájának jelentőségét, 
és segítik a mi munkánkat is 
a be  porzók megmentése érde-
kében – hangsúlyozta Simon 

Gergely, a Greenpeace regioná-
lis vegyianyag-szakértője. 

A Greenpeace kutatói eddig 
hét olyan általánosan elterjedt 
vegyszert azonosítottak, amely 
kiemelten veszélyes a bepor-
zókra. Egy év alatt a nemzet-
közi környezetvédelmi szerve-
zet elérte, hogy a hét legveszé-
lyesebb vegyszerből négynek 

a használatát már korlátozta 
az Európai Bizottság.

Mindenki saját környezeté-
ben is tehet valamit a méhe-
kért – mondják a szakemberek. 
A kiskerttulajdonosok például 
ültethetnek sokféle, más-más 
időben virágzó növényt, ahon-
nan a méhek folyamatosan 
táplálkozhatnak. A városi zöld-

területeken, gazdaságokban 
és a kiskertekben is érdemes 
kitenni méhmenedékeket. Ezek 
természetes anyagokból készí-
tett egyszerű építmények, mely 
a magányosan élő méhek és más 
hasznos rovarok számára kínál-
nak megfelelő szaporodási és 
áttelelési lehetőséget.

Forrás: www.greenfo.hu

Nyakunkon a parlagfűszezon

Egyre többen csípik a méheket

TANÁCSOK POLLEN ALLERGIÁSOKNAK: 
Figyeljék a pollennaptárt, és az allergiát okozó fák, virágok, gyo-
mok virágzása előtt két héttel kezdjék el a megelőző kezelést 
(szakorvossal egyeztetve). 

Magas pollenszám idején: 
• Kevesebb időt töltsenek a szabadban!
• Lefekvés előtt mossanak hajat, mert ez az egyik fő pollen-

raktár!
• Cipőiket naponta tisztítsák nedves ruhával!
• Naponta cseréljék és mossák ruháikat!
• Gyakran cseréljék az ágyneműhuzatot, elsősorban 

a párnán!
• Ne a szabadban szárítsák a ruhákat!
• Ne nyissák ki a gépkocsi ablakát menet közben!
• A legtöbb parlagfű mezőgazdasági területeken (par lag föl-

deken, napraforgótáblákon, gabonatarlókon) nő, ezeket kerül-
jék! Ha tehetik, kiránduljanak a hegyekben és tengerparton. 

Kártevők irtója, 
a házi rozsdafarkú

A Soproni Vízmű két munka-
társa is kitüntetést kapott a 
Magyar Hidrológiai Társaság 
éves közgyűlésén. Németh 
Kálmán dr. Schafarzik Ferenc-
emlékérmet, Kálmán Éva pe-
dig Pro Aqua-emlékérmet 
vehetett át. Németh Kálmán 
1971 és 1991 között főmérnöke 
és megbízott igazgatója volt 
a Sopron és Környéke Víz- 
és Csatornamű Vállalatnak. 
Húszéves vízműves tevékeny-
sége alatt épült ki a teljes körű 
vízellátás Sopron és környé-

kén. 42 éve aktív tagja az MHT 
Soproni Területi Szervezeté-
nek, jelenleg alelnöke a he-
lyi tagságnak. Az idén nyolc-
vanéves szakember több év-
tizedes munkáját ismerték el 
a kitüntetéssel. 
Kálmán Éva 1965 és 1992 kö-
zött dolgozott a társaságnál, 
volt a beruházási, illetve a vál-
lalkozási csoport vezetője is. 
A vízi közművek fejlesztésé-
ben végzett sokéves munká-
ja elismeréseként vehette át 
a díjat.

Vízműves kitüntetések



MUNKÁCSY-SZALON 
Zenés esti tárlatvezetések a Zichy-kiállításon

Augusztus 6., szerda 19.00 
A Soproni Liszt Ferenc Szimfonikus Zenekar kamaraegyüttese

Augusztus 13., szerda 19.00 
39. Eisenstadti Haydn Fesztivál vonósnégyese 

Szeptember 6., szombat 19.00 
Wespa-vonósnégyes

Belépés normál jegyár mellett: 
Felnőtt: 1.800 Ft 

Diák (25 éves korig) és nyugdíjas: 900 Ft 
Családi (3-5 fő): 3600 Ft

Jegyek a helyszínen válthatók: 
Liszt Ferenc Konferencia és Kulturális Központ, Munkácsy-terem 

(9400, Sopron, Liszt Ferenc u. 1. - bejárat a Petőfi tér felől!) 
Tel.: 99/517-532



Augusztus 2., szombat 

 11.30  

 12.30  A Soproni Huszár

Hagyományőrző Egyesület 

bevonulása, versenyzők felvezetése

 13.00  

 14.00  Hamza Viki szabadidomítása

 14.30  A Soproni Huszár Hagyományőrző 

Egyesület bemutatója

 15.00  Lovagi torna

 15.30  Agárbemutató

 16.00  Csikós bemutató

 16.30  Solymász bemutató

 17.00  Hamza Viki szabadidomítása

 17.30  Lovas kaszkadőrök bemutatója

 18.00  Vágta döntőseinek felvonulása

 18.30  

 18.45  Eredményhirdetés, díjkiosztás

 19.00  Flört zenekar

 21.00  Balázs Fecó Band

 10.00- Családi és gyerekprogramok:

 18.00  állatsimogató, pónilovaglás, 

vidámpark, kézműves vásár, hazai 

ízek, soproni borok, kézműves 

sörök

 16.00  Boka Színház: Toldi

Augusztus 3., vasárnap 

 15.00- Családi és gyerekprogramok:

 18.00  állatsimogató, pónilovaglás, 

vidámpark, csúzlizda, kézműves 

vásár, hazai ízek, soproni borok, 

kézműves sörök

 16.00  Bartha Tóni bábszínháza:

Paprika Jancsi

 17.00  Testvériség néptáncegyüttes

 19.00  Pair o Dice zenekar

 20.00  Beatrice 

NYEREGBE VIDÉK!

NYEREGBE MAGYARORSZÁG!

A belépés díjtalan!



KIADÓ IRODÁK AZ
INKUBÁTORHÁZBAN!
Klimatizált épület, lift , 
konferencia terem és 
ingyenes parkolási lehetőség 
várja az új bérlőket!

Bővebb információ: 
tel.: 99/514-512
e-mail: irodahaz@sopronholding.hu
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Rómáig


