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Advent a múzeumkertben

Sporteseményekkel ünnepelték az 1921-es soproni népszavazás 101. évfordulóját szombaton Sopronban. A hűség napi futás és túra is népszerű volt, előbbi eseményen százhúszan, 
utóbbin hatvanan vettek részt. A futók a Várkerületen startoltak, a felnőttek 3,5, a gyerekek 1,5 kilométeres távott tettek meg a belvárosban. FOTÓ: NÉMETH PÉTER 

Futással, túrával emlékeztek

A hazáért áldozták vérüket

Az érzékeny mikulásvirág
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Látványos hadijátékkal elevenítették fel hagyományőrző egyesületek a 108 évvel ez-
előtti limanovai csatát vasárnap a Deák téren. A rendezvényen Filep Márk önkormány-
zati képviselő a béke fontosságára hívta fel a figyelmet, majd megkoszorúzták Muhr 
Othmár huszárparancsnok szobrát is. FOTÓ: ELEK SZILVESZTER

Az ünnepi időszak legkedveltebb növénye, a mikulásvi-
rág népszerűségét valószínűleg piros színének és csillag 
alakjának köszönheti. Ha elég kitartóak vagyunk, óriási, 
mutatós fát is nevelhetünk belőle. FOTÓ: FILEP ISTVÁN 

Mennyibe 
kerül  
a szeretet?

Vereség után győzelem 

Az Euroligában a Perfumerias Avenida ellen kikapott (felvételünkön), 
a hazai bajnokságban az NKA Universitas PEAC ellen nyert a Sopron 
Basket csapata. A lányok a héten kétszer is pályára lépnek. 

A Soproni Múzeum munkatársai ünnepi családi programot rendeztek  
a Lenck-villa kertjében. FOTÓ: FILEP ISTVÁN 

Közeledik karácsony, 
az egyik legfontosabb 
vallási és családi ün-
nepünk. Mindenki ké-
szülődik, fényes díszbe 
öltöztek az ablakok, hét-
ről hétre több gyertya 
ég az adventi koszorú-
kon, gyűlnek a házakban 
az ajándékok. De vajon a 
szívekben, lelkekben is 
fény gyúlt? A karácsony 
alkalmat ad arra is, 
hogy rendezzük 
kapcsolatainkat. 
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(16.) Valamikor a múlt század 
hetvenes éveinek második fe-
lében Szabó Jenő (1910–1993) 
a soproni képzőművészetről 
cikket írt a Kisalföldben. Eb-
ben a többi között azt a meg-
állapítást tette, hogy a magyar 
festészetnek van valamiféle 
„soproni útja”. Én ezt a válasz-
cikkemben erősen vitattam, 
úgy véltem, a soproni festészet 
betagozódik az egyetemes 
magyar és európai festészet-
be, nincs semmiféle különös 
soproni útja. Szóval, kapcso-
latunk azzal kezdődött, hogy 
végül is egy jelentéktelen kér-
désen összevitatkoztunk. 

Ezt követően Kasichnitz 
József közvetítésével szemé-
lyesen is megismerkedtünk, 
és kapcsolatunk Szabó Jenő 
élete végéig rendszeres volt. 
A vele való beszélgetések a 
Madách utca 11. alatti házá-
nak dolgozószobájában, ahol 
a teret a könyvek és folyóira-
tok uralták, számomra min-
dig élményszámba mentek. 
Több nyelven beszélő, európai 
szinten gondolkodó személyi-
ség volt, aki mindemellett lel-
kesen művelte a helytörté-
netet, a Soproni Szemlében 
rendszeresen jelentek meg 
írásai. Rajongott a Lövérekért. 

Ezt szavakba is foglalta a Lő-
ver című, 1942-ben megjelent 
könyvében. Műfordításait fő-
ként vidéki napilapok és fo-
lyóiratok közölték, a főváro-
si kiadóknál inkább keserű 
tapasztalatokat szerzett. Er-
ről egy 1985. május 4-én kel-
tezett levelében számolt be, 
személyes tapasztalatai alap-
ján felsorolva néhány példát 
„a fordítói munka mizériájá-
ra”. Összegzésként azt írta: 
„Azt hiszem, joggal állapít-
hattam meg, hogy vidéki for-
dítónak Budapesten fordítá-
si munkát kapni reménytelen 
vállalkozás.”.

Amikor 1978-ban megje-
lent a győri Műhely (amely-
nek kezdetektől munkatár-
sa, szerkesztője, majd 1985 és 
1989 között főszerkesztője vol-
tam), felkértem, külső mun-
katársként írásaival, műfor-
dításaival segítse a folyóirat 
munkáját. A felkérést elfogad-
ta, így tanulmányai, műfordí-
tásai, recenziói rendszeresen 

helyet kaptak a lap hasábja-
in. Ő hívta fel a figyelmemet 
a soproni születésű, méltat-
lanul elfeledett Kerpely Jenő 
(művésznevén Claude d’Arcy) 
írói, műfordítói és drámaírói 
életművére, a magyar köl-
tészet európai szószólójára. 
Róla egy tanulmányát és Ker-
pely általa felkutatott levele-
zésének néhány dokumentu-
mát közöltük a Műhelyben. 
Az utóbbiakból kiderült, 
hogy Claude d’Arcy olyan eu-
rópai szellemi nagyságokkal 
levelezett, mint Stefan Zweig, 
Franz Theodor Csokor és Tho-
mas Mann. Egyébként Tho-
mas Mann a különböző ma-
gyar illetékes szerveknél, sőt, 
1953-ban még magánál Ráko-
si Mátyásnál is közbejárt an-
nak érdekében, hogy az 1945 
után lehetetlen helyzetbe ke-
rült Kerpelyt Magyarország-
ról kiengedjék. 

Szabó Jenő egy megyei pá-
lyázatra beadta az éppen akko-
riban elkészült helytörténeti 

munkáját, ami-
vel első díjat 
nyert. Olvasva a 
szöveget olyan ér-
dekesnek és kiemel-
kedő színvonalú-
nak tartottam, 
hogy úgy vél-
tem, megér-
demli, hogy 
könyv formá-
ban is nyilvá-
nosságot kap-
jon, mégpedig 
az akkoriban 
indított Mű-
hely könyvek 
s o r o z a t b a n . 
Így jelent meg 
1986-ban Szabó 
Jenő: Öt évszázad fekete kró-
nikája – Soproni pitaval című, 
levéltári kutatásra alapozott 
munkája. Ahogyan érzékel-
tem, a téma iránt érdeklődő 
olvasók körében szép sikert 
aratott. 

Még ma is lehangol, ha 
emlékeimből felidézem utol-
só találkozásunkat. Súlyos 
betegen a nagylózsi szociális 
otthon ágyán fekszik, meg-
vékonyodott lábát lassú moz-
dulattal a paplan fölé emeli. 
Széttárja inas karját, érzé-
keli, hogy a látvány, 

a környezet meg a szétára-
dó szagok mennyire megvi-
selnek, alig hallhatóan azt 
mondja: „Hát, látod, ide jutot-
tam, ilyen múlandó vagyok.”. 
Csak a teste, gondoltam 
megrendülten, csak a 
teste, mert amit szel-
leme létrehozott, 
az maradandó 
érték. (Folytat-
juk.)

Soproni évek:  Dr. Kloss Andor önéletrajzi feljegyzései

Visszapillantás alkonyatkor
A faragott kövek, az utcák, meg a terek némán is 
üzennek, sugallanak, tanítanak. Megmutatják, 
merre kell menni. Nemcsak a fizikai valónkban 
kanyarítjuk rajtuk az életünket, de a szellemünk-
kel is olykor új irányokat veszünk. Tanítanak min-
ket összetartozásra, szeretetre, szépségre. Az 
életre. Sorozatunk szerzője is sokat tanult a sop-
roni macskaköveket járva… 

AKI A MÚLTRÓL MESÉL:  Kloss Andor 1941-ben 
született Sopronban. A Széchenyi István reálgim-
náziumban érettségizett, majd a debreceni egye-
temen magyar–történelem szakon diplomázott. 
1966 és 1974 között a soproni Roth erdészeti tech-
nikumban volt kollégiumi nevelőtanár. 1974 és 
1994 között a Kisalföld munkatársa, 1989 és 1994 

között a lap főszerkesztője volt. 1985 és 1989 között az újságírói, 
szerkesztői munkája mellett a győri Műhely című folyóirat főszer-
kesztőjeként, 1994 és 1998 között pedig egy budapesti kiadó nyolc 
megyei napilapjának koordinátoraként dolgozott. 1998 és 2005 kö-
zött a Tvr-hét lapcsalád főszerkesztője, 2005 és 2012 között kiadó-
ja tanácsadója volt. Válogatott jegyzetei, interjúi, tanulmányai több 
kiadásban is megjelentek. 

Ég a harmadik gyer-
tya az adventi koszorú-
kon, ünnepre várunk. 
A történelmi egyhá-
zak soproni képvise-
lőit kértük meg, mond-
ják el, miről is szól ez 
a várakozás. Ezúttal 
Horváth Imre város-
plébános, prépost–ka-
nonok osztotta meg 
gondolatait.

Az idei karácsonyt beárnyé-
kolja a háború. A beteg vi-
lág azonban sóvárogva vár-
ja a Messiást, aki békét hoz a 
földre. „Békíts ki Magaddal, s 
magammal,/ Hiszen Te vagy 
a Béke” – kérjük Ady versé-
vel. Karácsonyi reményünk a 
Gyermek, az Atyaisten Fia, Jé-
zus Krisztus, a Béke Fejedelme. 

Szabó Lőrinc Hazám, ke-
resztény Európa című versé-
ben azt kérdezi: „Mi lesz, ha 
megjő Krisztus és/ új orszá-
got teremt a földön,/ ha el-
hullanak a banditák/ s nem 
lesz több harc, se kard, se bör-
tön,/ (…) hazám, boldogtalan 

Európa,/ ha túléled a harcok 
végét,/ elbírod-e még te az Is-
tent,/ a Szeretetet és a Békét?”. 
Meg kell tanulnunk – ahogy 
Ady is írja a Karácsonyi re-
gében – „Imádni az Istent/ És 
egymást szeretni… (…) Ha va-
lóra válna,/ Igazi boldogság/ 
Szállna a világra.”.

Amikor Betlehem mezején 
az angyal megjelent a pászto-
roknak, és körülragyogta őket 
az Úr dicsősége, ezt mondta 
nekik: „Ne féljetek! Íme, nagy 
örömet hirdetek nektek, ami az 
egész nép öröme lesz. Ma Üd-
vözítő született nektek, az Úr 
Krisztus. Dicsőség a magas-
ságban Istennek, és a földön 
békesség az embereknek, aki-
ket szeret.”. ( Lk 2,10-14) 

Karácsony örömhíre: van 
remény. Nem veszett el se ha-
zánk, se Európa, s nem ve-
szett el a világ. Isten szereti 
a világot, Isten szereti az em-
bert. „Egyszerű pásztor, térde-
den állj,/ Mert ez az égi s földi 
Király!”

Kívánom, Krisztus szüle-
tése örvendeztesse meg szí-
vünket, és töltse el békével vá-
rosunk minden lakóját az új 
esztendőben is!

Az örömhír: van remény!
CZETIN ZOLTÁN  

Még gőzerővel készülünk karácsonyra, várjuk az 
ünnepet, de hamarosan elérkezik az év vége is – a  
szilveszteri bulik ideje. Fontos, hogy a pirotech-
nikai eszközöket szabályosan használjuk, így 
megelőzhetjük a baleseteket. 

Talán már mindenki tudja, 
de nem árt az ismétlés: a pe-
tárda birtoklása, használata 
egész évben (szilveszterkor 
is!) tilos. Az év vége előtt vi-
szont számtalan pirotechni-
kai eszközt beszerezhetünk 
szabályosan. Ezeket négy ka-
tegóriába soroljuk: az elsőbe 
az alacsony kockázatú, elha-
nyagolható zajszintű eszkö-
zök tartoznak. 

A második kategóriánál 
szintén alacsony a kockázat 
és a zajszint, de csak szabad 
téren alkalmazhatóak. 

A harmadik szint közepes 
kockázatú, és csak nagy nyílt 
területen lehet felengedni. 

A negyedikbe a nagy koc-
kázatú termékek tartoznak, 
amelyeket csak képzett szak-
ember használhat. A jogsza-
bályok azt is előírják, hogy 14 

év alatti gyermek semmilyen 
terméket nem vásárolhat, és 
nem is hozhat működésbe. 
A harmadik kategóriát csak 
tizennyolc év feletti, a máso-
dikat 16 évesnél, az elsőt pe-
dig 14 évesnél idősebbek ve-
hetik meg és lőhetik fel. Az 
sem mindegy, hogy mikor… 
Az egyes–kettes kategória 
december 28. 18 óra és janu-
ár elseje 6 óra, a hármas pe-
dig kizárólag december 31. 18 
és január elseje 6 óra között 
használható. 

Fontos, hogy a felhasz-
nálás előtt mindig alaposan 
nézzük át az utasításokat! 
Nem mindegy, hogy vízszin-
tesen vagy függőlegesen kell 
elhelyezni a terméket, de az 
sem, hogy honnan és hova lö-
vünk, ugyanis könnyen okoz-
hatnak tüzet. 

Ne sérüljön meg 
szilveszterkor sem!

Szabó Jenő lelkesen művelte a helytörténe-
tet, a Soproni Szemlében rendszeresen je-
lentek meg írásai. FOTÓ: WWW.SZIVK.HU

– Meg kell tanulnunk – ahogy Ady is írja a Karácsonyi regében 
– „Imádni az Istent/ És egymást szeretni” – mondta lapunknak 
Horváth Imre. FOTÓ: FILEP ISTVÁN 
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HUSZÁR JUDIT

Közeledik karácsony, az egyik leg-
fontosabb vallási és családi ünne-
pünk. Mindenki készülődik, fényes 
díszbe öltöztek az ablakok, hétről 

hétre több gyertya ég az adventi koszorúkon, 
gyűlnek a házakban az ajándékok. De vajon a szí-
vekben, lelkekben is fény gyúlt? 

Meghittség, család, szeretet, 
ajándékozás – ha pár szóban 
kellene összefoglalnunk, ak-
kor ezekről szól manapság a 
karácsony. A tévében, reklá-
mokban idilli családokat lá-
tunk a fa mellett, óriási, díszes 
csomagokat bontanak a gye-
rekek, mindenki mosolyog. 
A képeken…

– Annak, aki frusztrált 
kapcsolatban él, anyagi prob-
lémái vannak, beteg vagy ma-
gányos, ez egy arculcsapás 
– kezdte Payrits Marianna, a 
Soproni Gyógyközpont gyer-
mekpszichiátriai osztályá-
nak klinikai szakpszicholó-
gusa. – Ilyenkor fel szoktuk 
tenni a kérdést, hogy meny-
nyibe kerül a szeretet. Per-
sze, nem pénzre gondolunk, 
hiszen nem abban mérhető. 
Viszont a valakihez tartozás-
hoz elengedhetetlen az őszin-
téség. Az őszinteség pedig se-
bezhetővé tesz. Sokan pont 
ezért nem elég bátrak, és 
nem fejezik ki az érzéseiket. 

Nem merik megfizetni a sze-
retet „árát”.

Jó napot kívánok! Köszö-
nöm szépen! Hogy van? – sab-
lonok, amelyeket nap mint 
nap használunk. De jó, hogy 
vagy! Örülök, hogy része let-
tél az életemnek! – utóbbia-
kat már sokkal 
r i t k á b b a n 
mondjuk ki. 
Pedig nagy 
s z ü k s é g 
lenne ezek 
h a n g s ú -
lyozására. 

– A karácsony al-
kalmat ad arra is, hogy 
rendezzük kapcsola-
tainkat – folytatta Pay-
rits Marianna. – Több 
időt töltenek ilyenkor 
együtt a családok, 
meg lehet ra-
gadni a lehe-
tőségeket, el 
lehet kezdeni a 
régen halogatott 
beszélgetéseket. 

A problémák mindig lehető-
séget adnak a fejlődésre. Ha 
viszont nem teszünk sem-
mit, akkor nem is fog változni 
semmi. Fontos vallási üzene-
te az ünnepnek a megbocsáj-
tás, ezt is gyakorolhatjuk ka-
rácsonykor. Gyakran teszik 
fel nekem a kérdést, példá-
ul megcsalás esetében, hogy 
hány esélyt kaphat a félre-
lépő. Ez mindig a másik 
fél döntése: lehet, hogy 
egy sanszot sem ad, 
de az is lehet, hogy 
egyet vagy akár tí-
zet is. Az viszont 
fontos, hogy ha tar-
tósan negatív érzé-
sekkel él 

az ember, akkor ennek fizi-
kai hatásai lesznek. A harag, 
a gyűlölet, a düh hosszabb tá-
von megbetegít, míg a szere-
tet, a hála, a megbocsájtás ér-
zése harmonizál. 

A szakember szerint fon-
tos szem előtt tartanunk a sa-
ját felelősségünket. Ha pél-
dául valaki magányos, akkor 

érdemes átgondol-
nia, hogy miért 

maradt egye-
dül, k ik kel 
vehetné fel 
a kapcsola-

tot. A legújabb 
boldogságku-

tatások sze-
rint azok az 

emberek sokkal elégedetteb-
bek, akik valamilyen közös-
séghez tartoznak. Persze ez 
sok munkával, alázattal, al-
kalmazkodással, elfogadás-
sal is jár. 

– Rohanó világban élünk, 
az ünnepekkor kicsit elcsen-
desülhetünk, megállhatunk 
– hangsúlyozta a klinikai 
szakpszichológus. – Sokszor 
akkor érezzük meg valami-
nek a jelentőségét, amikor ép-
pen hiányzik. Előfordul, hogy 
bizonyos dolgokat meg kell 
vonnunk magunktól, hogy 
visszataláljunk újra egymás-
hoz. A gyerekek esetében na-
gyon fontos a jó hagyományok 
kialakítása és átörökítése, va-
lamint a beszélgetés. Mindeh-
hez persze energia, odafigye-
lés és idő kell. Nem mennek 
maguktól a dolgok, vagy nem 
feltétlenül olyan irányba, ami 
megfelelő. Éljünk a lehetősé-
geinkkel, és használjuk ki az 

ünnepi körülményeket 
is! A kedves szó még 

mindig nem kerül 
semmibe, ugyanak-

kor csodákra képes…

A karácsony alkalmat ad arra is,  hogy rendezzük kapcsolatainkat 

Mennyibe kerül a szeretet?

– A gyerekek esetében nagyon 
fontos a jó hagyományok kiala-
kítása és átörökítése, valamint a 
beszélgetés. Mindehhez persze 
energia, odafigyelés és idő kell 
– nyilatkozta lapunknak Payrits 
Marianna. FOTÓ: FILEP ISTVÁN 

Aktuális várospolitikai és tu-
risztikai kérdésekről egyezte-
tett a brit nagykövethelyettes 
dr. Farkas Cipriánnal és Csi-
szár Szabolccsal. Sopron pol-
gármestere és alpolgármes-
tere a városházán fogadta 

Andrew Davidsont (felvéte-
lünkön jobbra). A diplomata 
július óta dolgozik hazánk-
ban, korábban élt Nigériá-
ban, Franciaországban, Sze-
negálban, Indiában, valamint 
Kínában is. Andrew Davidson 

találkozott dr. Magas László-
val, a Páneurópai Piknik ’89 
Alapítvány elnökével és Nagy 
Lászlóval, az alapítvány tit-
kárával is, akik átadták neki 
a harminchárom éve lebon-
tott vasfüggöny egy darabját.

Diplomáciai találkozó

MEGGYÚJTOTTÁK A HARMADIK GYERTYÁT a város adventi koszorúján vasárnap este. Abdai 
Zsolt önkormányzati képviselő arról beszélt, hogy tegyük félre az ünnepek alatt a szomorúságot, 
bánatot, találjuk meg a hétköznapokban is az örömöt, és tartsuk is meg. Dr. Barta Zsolt reformá-
tus lelkipásztor szintén az ünnep jelentőségéről, a Megváltó érkezéséről szólt. A rendezvényen 
közreműködött a Soproni Református Egyházközség Gárdonyi Zoltán kórusa.  A gyertyagyújtásban 
a képviselőnek Szebi, a Cseresznye sori gyermekotthon kis lakója segített. FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS

LOBOG AZ ÖRÖM LÁNGJA

Együtt hangolódtak az ünnepre
Közös énekléssel kezdődött a Soproni Német 
Nemzetiségi Önkormányzat és a Sopron és Kör-
nyéke Német Kultúrklub adventi rendezvénye. 
A Rejpál-házban pénteken tartott eseményen 
Krisch Magdolna, a Soproni Német Nemzetisé-
gi Önkormányzat elnöke kiemelte: rendszeresen 
szerveznek programokat, hogy a tagjaik a hagyo-

mányaikat megőrizve tudjanak derűsen vigadni. 
Az eseményen köszöntőt mondott dr. Farkas Cip-
rián. Sopron polgármestere arra is felhívta a fi-
gyelmet, hogy a mostanihoz hasonló, nehéz idők-
ben a közösségek rengeteg lelki erőt tudnak adni 
a tagjaiknak. A Soproni Német Nemzetiségi Ön-
kormányzat fontos szerepet játszik ebben.

Rászorulókat 
ajándékoztak
Ajándékcsomagokkal tet-
te szebbé a szerényebb 
körülmények között élő 
felnőttek karácsonyi ké-
szülődését Sopron önkor-
mányzata. A 75 csomagot 
múlt héten adták át a me-
gyeháza dísztermében.

Dr. Farkas Ciprián pol-
gármester köszöntőjében 
kiemelte: a jótékonyság, 
embertársaink segíté-
se nemcsak nemes gesz-
tus, hanem felelősség is. 
A karácsonyi felkészülés 
fontos része, hogy az ön-
kormányzat ajándékcso-
magokkal támogatja azo-
kat, akik nehezebb anyagi 
körülmények között élnek. 

Hétfőn, lapzártánk 
után a rászoruló gyereke-
ket is köszöntötte a pol-
gármester. 

Sopron–Győr:  
új vonatok
Több vonat jár az esti órák-
ban Győr és Sopron között 
– tájékoztatta lapunkat 
a GYSEV Zrt. A december 
11-étől érvényes, új, bel-
földi menetrend számos 
változtatást tartalmaz. 
Ezek közül fontos, hogy 
Sopronból 21.15-kor indul 
egy plusz járat Győrbe (ez 
22.34-kor érkezik meg), va-
lamint 21.51-kor a megye-
székhelyről városunkba (ez 
pedig 23.08-ra fut be).

RÖVIDEN

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

központi szám  514-200
• Soproni Katasztrófavédel-

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

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

 06-80/204-322, 515-100

• Soproni Polgárőr Egyesület     
 06-30/385-5732

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

 524-361
• Soproni Szociális 

Intézmény      506-400
• Támogató szolgálat     

 06-20/395-9040
• Családsegítő szolgálat 

   524-361
• Családok Átmeneti 

Otthona      524-362

• Pártfogó felügyelet      
 508-126, 508-395, 508-392

• Telefonos lelki  
első  segély-szolgálat     
 116-123

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

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

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

Bő egy hét választ el bennünket az ünnepektől, 
indulunk az utolsó bevásárló körutakra, közben 
pedig sok olyan termék kerül a kosarunkba, ami-
re nincs is igazán szükségünk. Sorozatunk befe-
jező részében ahhoz adunk tippeket, hogyan le-
hetünk egy kicsit tudatosabbak.
Az élelmiszerpazarlás nap-
jaink egyik jellemző problé-
mája: hazánkban körülbelül 
65 kilogrammnyi élelmiszer-
hulladék jut egy főre éven-
te. Az ünnepek közeledtével 
különösen hajlamosak va-
gyunk arra, hogy minél töb-
bet és jobbat vásároljunk, és 
csak otthon derül ki, hogy ez 
a „minél több és jobb” egyen-
lő a „túl sokkal” vagy a „hasz-
nálhatatlannal”. – Sajnos jel-
lemző, hogy megtömjük a 

bevásárlókosarunkat, és nem 
figyelünk rá, mi kerül a sze-
métbe belőle – kezdte Németh 
Kinga dietetikus. – Mielőtt út-
nak indulunk, javaslom, ellen-
őrizzük otthon, mi van készle-
ten, aztán üljünk le, és írjunk 
egy listát arról, mire van tény-
legesen szükségünk! Ez egy jó 
kontrollt ad. Tervezzük meg 
előre a karácsonyi menüt! 
Fontos, hogy ne éhesen indul-
junk, és ne rohanva vásárol-
junk, szánjuk rá az időt!

A termékek felhasználási 
(fogyaszthatósági) ideje nem 
azonos a minőségmegőrzé-
si idővel: utóbbi lejárta után 
a felhasználás még bizton-
ságos lehet, ha betartottuk a 
tárolásra vonatkozó utasítá-
sokat, és a csomagolás sem 
sérült. A minőségmegőrzési 
idő dátumát követően az élel-
miszer már veszíthet ízéből, 
esetleg állaga nem lesz töké-
letes. Mielőtt bármit a ku-
kába dobnánk, győződjünk 
meg róla (szagoljuk, kóstol-
juk meg), hogy erre valóban 
szükség van-e!

– Bevásárláskor érdemes 
idényzöldségeket és -gyümöl-
csöket venni, ilyenek például 
most a gumósok, a zeller, a ka-
ralábé, a répafélék, a brokko-
li, cékla, sütőtök, alma vagy 
körte, ezek mind jól illenek a 

karácsonyi menühöz is – foly-
tatta a szakember. – A szezo-
nális termékeknek jóval ma-
gasabb az ásványianyag- és 
tápanyagtartalma. Választ-
hatunk közülük enyhén sérül-
teket, mert így elkerülhetjük, 
hogy a boltból a kukába kerül-
jenek. Süteménybe, kompót-
hoz, kásába tökéletes válasz-
tás a kicsit barnuló termék is.

Az ünnepekkor megma-
radt ételek java fagyasztható, 
ínségesebb időkben elővehe-
tő. A húsokból készíthetünk 
szendvicsfeltéteteket, kréme-
ket, fasírozottat, salátákat. Ha 
„túlsütöttük” magunkat, állít-
sunk össze csemegecsomagot 
a süteményekből, vagy juttas-
suk el szeretetszolgálatok-
nak: a lényeg, hogy lehetőleg 
ne a kukának adjuk, hanem 
másoknak!

Így spórolhat:  A megmaradt ételek java újrafelhasználható

Ne a kukának vegyük!

Vásároljunk szezonális termékeket, mert azok ásványianyag- és tápanyagtartalma jóval magasabb! FOTÓ: FILEP ISTVÁN

Szívünk legyen most a jászol 
December 14., szerda 12 óra, Liszt-központ 

Véradás a Búgócsigában
December 14. 15.30, Búgócsiga Akusztik Garden

„Gyógyító találkozások”
December 14. 15 óra, Pedagógusok Soproni 
Művelődési Háza 
Vendég: dr. Várszegi Asztrik ny. püspök, OSB főapát

Porka havak – táncmű 
December 14. 19 óra, Liszt-központ 

Dumaszínház feat. Stand-up Budapest
December 14. 20 óra, Búgócsiga Akusztik Garden
A Dumaszínház, a Rezonátor és a Stand-up Budapest estje.

Baba–mama klub
December 15., csütörtök 10 óra, Liszt-központ 
Ringató, vezeti: G. Kovács Modeszta zenetanár 

Zentai László könyvbemutatója
December 15. 17 óra, Hotel Pannonia

Filharmónia: Francia szerelem
December 15. 19 óra, Liszt-központ
A Talamba Ütőegyüttes és Horgas Eszter koncertje

VI. Hard Christmas
December 16., péntek 17 óra, Hangár Music Garden 

Belmondo akusztikus koncert
December 16. 19 óra, Búgócsiga Akusztik Garden

Advent az Esterházy-kastélyban 
December 17., szombat 17 óra, Fertőd
Közreműködik a Nagycenki Vegyeskar

Passion Project és Das Model koncert 
December 17. 19 óra, Búgócsiga Akusztik Garden

Üvegékszer-készítő workshop
December 18., vasárnap 10 óra, Soproni Kézműves 
Műhelyek, Deák tér 14.

2000 év történelem 2000 lépésben
December 18. 10 óra, Tourinform iroda 

Adventi hangverseny
December 18. 14 óra, Hunyadi-iskola aulája
Közreműködik: Soproni Juventus Koncertfúvószenekar és az 
U14 utánpótlás-együttes, fuvola: Friedrich Nelli, vezényel: 
dr. Friedrich András

Soproni Advent – gyertyagyújtás
December 18. 18 óra, Várkerület, Mária-szobor

Szentegyházi Gyermekfilharmónia – 
karácsonyi koncert
December 19., hétfő 17 óra, Szent István-templom

Az illúzió mesterei
December 20., kedd 16 és 20 óra, Liszt-központ
Fellép Hajnóczy Soma kétszeres bűvész világbajnok és Nagy 
Molnár Dávid bűvész világbajnoki ezüstérmes illuzionista, 
valamint Kelle Botond ötszörös magyar bűvész bajnok.

Ünnepre hangolva
December 20. 17 óra, Horváth József AMI
A zeneiskola együtteseinek műsora és adventi vásár

Rákász Gergely: Karácsonyi 
meditációk – orgonakoncert
December 20. 18 óra, Szent Margit-plébánia

Helga Jazz X-mas Edition
December 21., szerda 18.45, Búgócsiga 
Akusztik Garden

Adventi tárlat
Megtekinthető december 18-ig, naponta 10 és 
12, valamint 14 és 17 óra között a Liszt-központ 
Munkácsy termében. 

EZ LESZ…  – programajánló

Muhr Othmár szobra a Deák téren
LÁTTA MÁR?  – soproni épületek, szobrok, műemlékek

Hét évvel ezelőtt, 1915. december 12-én avatták fel a 
limanovai hősnek, Muhr Othmár (Ottmár) ezredes-
nek (1860–1914), a soproni 9. Nádasdy huszárezred 
parancsnokának Deák téri mellszobrát. 

Muhr Othmár 1886-tól huszárként szolgált a császári és királyi 9. 
Nádasdy huszárezredben. Az első világháború kitörése után a ke-
leti frontra vezényelték, ahol kinevezték ezredparancsnoknak, 
és 1914 decemberének első napjaiban átvette a 9. közös huszár-
ezred parancsnokságát az orosz fronton, Limanova közelében, 
Galíciában. 

A magyar katona első világháborús helytállásának szimbólu-
mává is vált limanovai csatában sikerült megállítani a támadásban 
lévő „orosz gőzhengert”, nem utolsósorban köszönhetően a 9. Ná-
dasdy huszárezrednek és az ott hősi halált halt ezredparancsnok-
nak, Muhr Othmárnak. Ő – mint a visszaemlékezésekből tudható 
– 1914. december 11-én hajnalban az ezrede élén rohant a kétsze-
res túlerőben lévő oroszokra. 

A Pál utcai fiúk írója, Molnár Ferenc haditudósítóként így írt az 
eseményről: „A rajongásig szeretett és tisztelt Muhr Othmár, akit 
a legények csak Muhr bácsinak szólítottak, halálos sebet kapott. 
Az ezredes testét hátravitték biztonságos távolba, közben egymást 
hergelve, újult erővel aprították az ellenséget. Az pedig nem bír-
ta sokáig. Lassan hátrált, majd megfutott.”. 

Muhr ezredes limanovai előnévvel posztumusz nemességet ka-
pott, valamint Ferenc József kitüntette a Lipót-rend kardos hadidí-
szítményes lovagkeresztjével és a Tiszti Arany Vitézségi éremmel. 
Muhr ezredes és a huszárok emlékét Lengyelországban is ápolják. 

A jablonieci katonai temetőben Muhr Othmárnak mauzóleumká-
polnát emeltek, a huszárezred elesett katonáinak pedig emlékmű-
vet állítottak, rajta a felirat: „1914. december 11-12-ikén ezredes 
urukkal együtt halt huszárok drága vérének, kemény öklének, szót-
lan magyar hűségének emlékére.”. A Deák téri mellszobor Csák At-
tila alkotása, és a Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szö-
vetség adományozta Sopron városának.
Fotó és szöveg: Pluzsik Tamás

Rangos elismerések 
A Zsidóságért díjat vehette át a Magyarországi Zsidó Hitközségek 
Szövetsége (Mazsihisz) vasárnapi közgyűlésén dr. Farkas Ciprián. 
Sopron polgármestere az elismeréssel kapcsolatban elmondta: 
– A díj a közös munka eredménye, meggyőződésem, hogy Sopron 
fejlődésének minden közösség a nyertese.

Firtl Mátyás, Sopron és térsége korábbi országgyűlési képvise-
lője pedig a Barankovics emlékérmet vette át a hétvégén. A díjat 
a KDNP elnöksége és a Barankovics István Alapítvány ítéli oda ha-
zánk fejlődésének előmozdításáért, a keresztény szellemiség és 
a kereszténydemokrácia megerősítéséért végzett munkáért.
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HUSZÁR JUDIT

December 31-ig regisztrálhatnak az ingyenes, 
lakossági LED-csereprogramra a soproniak. 
A kezdeményezés célja, hogy az új fényforrások-
kal csökkentsük a villanyszámlát. 

Legyen energiatakarékos – az 
elmúlt hónapokban ez lett a 
fő szempont, ha valamilyen 
elektronikai eszközt vásáro-
lunk. A Soproni Témában is 
rendszeresen adunk ehhez 
segítséget, hasznos spórolá-
si tippeket. Lapunk novem-
ber 23-i számában arról is be-
számoltunk, hogy ingyenes, 
lakossági LED-csereprogram 
indult Sopronban az önkor-

mányzat és a CYEB Kft. jóvol-
tából. A ledcsere.hu oldalon 
lehet jelentkezni és regiszt-
rálni annak, akinek van a ne-
vén villanyszámla, és soproni 
lakcímkártyával rendelkezik. 
Néhány adat és dokumentum 
feltöltése után a rendszer ki-
számolja, hogy mennyi ingye-
nes LED-re jogosult az igénylő. 
Múlt hét végéig közel 550 ház-
tartás élt a lehetőséggel.

Hogy miért éri meg LED-
re váltani? Mert az energia-
takarékos fényforrások 70 
százalékkal kevesebbet fo-
gyasztanak, mint hagyomá-
nyos „társaik”. Akár 5–10 év is 
lehet az élettartamuk, így ke-
vesebb szemetet termelünk 
használatukkal. 

– Az elmúlt időszakban azt 
tapasztaltuk, hogy nagyobb 
a kereslet a LED-izzók iránt 
– mondta lapunknak Palcsó 
László, a Kiss BVM Kft. szakel-
adója. – Szerencsére már szin-
te mindenki ezeket keresi. 
Elérhetőek mindenfajta fog-
lalattal és különböző teljesít-
ménnyel. Az általában egyéni 
ízlés kérdése, hogy a meleg, a 

natúr vagy a hideg árnyalatú-
akat választják-e a vásárlók. 

Érdekes adat, hogy a ma-
gyar háztartásokban átlago-
san húsz darab izzó található. 
A ledcsere.hu oldalon elérhe-
tő egy kalkulátor is, amely-
nek segítségével néhány kat-
tintással kiszámolható, hogy 
évente mennyit takarítha-
tunk meg, ha a hagyományos 
izzókat LED-ekre cseréljük. 

Fontos, hogy az ingyenes 
LED-cserére december 31-
ig lehet regisztrálni, az átvé-
tel helyeként pedig jelöljék be 
Sopront! További információ 
a polgármesteri hivatal város-
gazdálkodási osztályán kérhe-
tő: 99/515–131, 515–422.

– Az elmúlt időszakban megnőtt a kereslet a LED-izzók iránt – mondta lapunknak Palcsó László. FOTÓ: FILEP ISTVÁN 

„A novemberi (inflációs) 
kiegészítés és a nyugdíj-
prémium után januárban 
újabb emelés várható, és 
februárban érkezik a 13. 
havi nyugdíj is.”

JEGYZET

Egy élet köszönete
HORVÁTH FERENC   
főszerkesztő

A magyar népesség ötöde nyugdíjas, legalább-
is a KSH (Központi Statisztikai Hivatal) ada-
tai szerint. Az öregségi nyugdíjra jogosultak 
száma 1.996.928, az összes járadékos pedig 
2.465.503.

Az adatok persze hétről hétre, hónapról hó-
napra változnak, ezért inkább az arányok (az 
összlakossághoz viszonyítva) számítanak. 

Ezek pedig azt mutat-
ják, hogy a magyar 
társadalom öregszik. 
Ebből számos követ-
keztetést lehet és kell 
is levonni. Egyik ilyen 
a családpolitika. Nem 
véletlen, hogy a pol-
gári kormány kiemelt 

feladatának tekinti a születések számának foly-
tonos növelését, megteremtve és újra meg újra 
bővítve a családok támogatásának anyagi lehe-
tőségeit és erkölcsi megbecsülését.

A családpolitika részének tekinthetjük a 
nyugdíjasokról való gondoskodást is, bár egy-
mástól élesen eltérő rendszerekről beszélhe-
tünk, de közös bennük, hogy mindkét társa-
dalmi csoport kiemelt figyelmet kap az ország 
lehetőségeihez mérten. Októberben 4.705.000 
volt a munkavállalók száma, ami önmagában 
kiemelkedő teljesítmény. Rájuk hárul a nyug-
díjkassza feltöltése, tőlük (is) függ, hogy idő-
ben megérkezik-e a járandóság. És még mielőtt 
valaki félreértené: szó sincs arról, hogy ez va-
lamiféle „adomány” lenne. Már csak azért sem, 
mert a mai nyugdíjasok az előttük lévő generá-
ciók nyugdíját biztosították. Az pedig a minden-
kori kormány dolga (felelőssége és lehetősége), 
hogy garantálja a nyugdíjak értékállóságát. 
Ahogy ezt történt az elmúlt évtizedben, és tör-
ténik napjainkban is.

A novemberi (inflációs) kiegészítés és a nyug-
díjprémium után januárban újabb emelés vár-
ható, és februárban érkezik a 13. havi nyugdíj 
is. Az infláció legjobban az időseket sújtja, hi-
szen közülük csak keveseknek adódik lehetősé-
ge, hogy munkát vállaljon, s pótolja a hiányzó 
összeget. Ezért fontos az állandó korrekció és a 
plusz egy havi nyugdíj is.

Emlékszem, édesanyám egy kockás füzetben 
vezette a havi kiadásait, hogy még véletlenül se 
költsön többet, mint a nyugdíja. Beosztással élt, 
de valami csoda folytán mindig jutott valami a 
névnapokra, a születésnapokra és ajándékok-
ra a karácsonyfa alá. És nemcsak ő volt „csoda-
tévő”, generációjából sokan, nagyon sokan vol-
tak, akiket megtanított az élet spórolni.

Tény, napjainkban is fontos, hogy a nyug-
díjasok beosztással éljenek, hogy a családok 
– ha úgy adódik – összefogjanak a szülőkért, 
a nagyszülőkért. Persze, fontos a pénz, de leg-
alább annyira elengedhetetlen, hogy érezzék, 
nincsenek egyedül, hogy fiaik és lányaik vagy 
unokáik mosolya, hálás pillantása egy élet kö-
szönete. 

FEKETE GYULA:  Igen, egy-
értelműen. Polgári elveket 
vallunk, és ezekhez mi, sop-
roniak hűségesek is vagyunk. 
Fontosak számunkra a hagyo-
mányaink, és ápoljuk is őket. 
Ami engem illet, én pedig 
Sopronhoz vagyok hűséges, 
hiszen visszaköltöztem ide 
Szombathelyről.

SZEPES PÉTER:  Hogyne, hi-
szen magyarok maradtunk! 
Tavaly részt is vettem azon a 
kiállításon, amit a népszava-
zás 100. évfordulójára rendez-
tek. Feldogoztam a témát, egy 
rézkarcot készítettem, melyen 
templomtornyok, a tömeg és 
egy, a város felett lebegő an-
gyal is szerepel.

HANN JUDITH:  Úgy gondo-
lom, igen. Ha ott lettem vol-
na az 1921-es népszavazáson, 
természetesen a magyarság 
mellett voksoltam volna. Én 
magam tősgyökeres soproni 
vagyok, ismerem a város jel-
képeit, de a felmenőim kö-
zött vannak erdélyi születé-
sűek is. 

HORVÁTH ANITA:  Lokál-
patriótaként részt vettem a 
tavalyi, centenáriumi ünnep-
ségen, ahol rengetegen vol-
tunk, sétáltam a Tűztorony-
nál. Én idén is meg fogom 
ünnepelni a népszavazás év-
fordulóját. A lakók szerintem 
ma is hűségesek, tarják a ha-
gyományokat. 

Ön szerint hűséges város Sopron?
MEGKÉRDEZTÜK  olvasóinkat

Az új fényforrások  akár 5–10 évig is használhatóak

Spóroljon LED-ekkel!

Az 1921-es népszavazás 101. évfordulóján 
Újságunk megjelenésének napja fontos dá-
tum: december 14-én ünnepeljük a nép-
szavazás 101. évfordulóját. Ahogy a koráb-
bi években, úgy a tervek szerint idén is a 
Szent Mihály-temetőben kezdődik szerda 
reggel a program, dr. Sopronyi Thurner Mi-
hály sírjánál helyeznek el virágot Sopron ve-
zetői. Az elöljárók ezután a Hűségkapunál, 
valamint a legendás városvezető szobránál 
koszorúznak a környező települések polgár-

mestereivel, önkormányzati képviselőkkel, 
intézményvezetőkkel. Idén december 17-én, 
szombaton 15 órától adják át a városi kitün-
tetéseket, majd a Hűségzászlónál az idei 
díszpolgár, dr. Fodor Tamás mond beszé-
det. Az ünnepi eseményekről jövő heti la-
punkban részletesen beszámolunk. 

Mint ismert, a velencei jegyzőkönyv ér-
telmében 1921. december 14. és 16. között 
Sopron és környékének lakossága népsza-

vazáson döntötte el, hogy Magyarországhoz 
vagy Ausztriához tartozzon-e. Ez volt a tria-
noni békeszerződés egyetlen komolyabb te-
rületi revíziója, amit a nagyhatalmak tartó-
san elfogadtak. A 23.561 szavazóból 15.334 
ember (65 százalék) voksolt Magyarország-
ra. Sopron 37.509 lakója közül 18.994-nek 
volt szavazati joga. Itt 89,2 százalékos rész-
vétellel 72,7 százalék mondta, hogy magya-
rok maradjunk.

Szerkesztőségünk fennállása óta elkötelezett a soproni embe-
rek bemutatása mellett. Ezt a vállalásunkat a jövőben is tartjuk, 
sőt szélesíteni kívánjuk újabb és újabb olvasóink megismerte-
tésével. Ezért olyan embereket keresünk, akik szűkebb–tágabb 
környezetükben valamiért kiérdemelték a körülöttük élők sze-
retetét, tiszteletét. Lehet ő egy nagymama, másokon segítő 
ezermester vagy tanácsadó, egy közösség szervezője vagy ak-
tív tagja. Szóval bárki, akire felnéznek olvasóink! 

Ha ismernek ilyen embert a környezetükben, írják meg ne-
künk, hogy ki ő, hogy érhetjük el, és hogy miért olvasnának ró-
la örömmel a  Soproni Témában! 

Leveleiket a  szerkesztoseg@sopronitema.hu e-mail-
címre várjuk!

HÉTKÖZNAPI HŐSÖK

SOPRONITEMA
HIVATALOS
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Az érzékeny 
mikulásvirág 

GYŐRI-VARGA 
NÓRA

Különbö-
ző sültek, 
töltött hú-

sok és káposzta, rán-
tott hal vagy halászlé 
– közös bennük, hogy 
mindet gyakran válo-
gatjuk be a karácsonyi 
menübe. Írásunkban az 
egyik legnépszerűbb 
alapanyagra, a halra 
fókuszálunk.

Ahogy közeledünk a szentes-
téhez, úgy nő meg többszö-
rösére a kereslet a különféle 
halak iránt. A karácsonyi sze-
zon november végével indul, 
a vásárlói kedv körülbelül de-
cember 6-ától folyamatos 
emelkedést mutat, az igazán 
nagy dömping pedig az ünne-
pek előtti utolsó 5–6 napban 
jellemző. – Az édesvízi halak 
közül a legtöbben a pontyot 
keresik, a tengeriek közül a 
lazacot, utánuk jön a sorban 
az afrikai és a szürke har-
csa, a busa, a kárász, a keszeg 
– mondta Kun Attila, a Bár-
ka Halbolt és Bisztró tulaj-
donosa. – Halainkat a kisbaj-
csi halfeldolgozóból kapjuk, 
itt direkt nekünk is termel-
nek. Élve vásároljuk meg, mi 
dolgozzuk fel, mi vagyunk az 

egyetlenek, akik a halhoz hoz-
záérünk: ezzel garantáljuk a 
minőséget.

Fontos, hogy a frissen vá-
sárolt halat mielőbb el kell 
fogyasztani, nem szabad 
egy-két napnál tovább a hűtő-
szekrényben tartani, mert na-
gyon romlékony. Nem megfe-
lelő hőmérsékleten tárolva 
elszaporodhatnak bennük 
a baktériumok. A friss hal 
izomrostszerkezete teljesen 
más, mint a fagyasztotté: sok-
kal rugalmasabb, nem porlad. 
Más az íze, a súlya, az állaga.

Mint megtudtuk, a vásár-
lók mintegy hetven százaléka 

halászlevet készít az ünnepi 
asztalra, de kedvelt étel a har-
csapaprikás, illetve a különfé-
le sült és rántott halak, fűsze-
rezett filék is. 

Kun Attiláéknak az idei 
lesz a hetedik karácsonyi 
szezonjuk. – Azt látjuk, hogy 
folyamatosan nő az igény, az 
emberek már nemcsak ser-
tés- és csirkehúsban gondol-
koznak – folytatta a tulajdo-
nos. – Komoly kampányok 
indultak a magyar halak el-
fogadtatására, és ezeknek 
meg is lett az eredménye, hi-
szen nő a kereslet a minősé-
gi és egészséges ételekre. Ez 

fontos is, mert olyan nyom-
elemeket (esszenciális ami-
nosavakat és olyan ásványi 
anyagokat, mint a foszfor, a 
kalcium, a vas és a jód) tar-
talmaznak, mint semmilyen 
más hús.

A halak víztartalma vi-
szonylag magas, zsírtartal-
muk általában alacsony (a 
harcsát és a pontyot kivéve), 
a zsírosabb fajtákban viszont 
nagyobb mennyiségben talál-
ható A- és D-vitamin. Az agy-
működést és a látást segítik, 
fogyasztásuk legalább heti 
egyszer ajánlott gyermekkor-
tól egészen szépkorig.

Karácsonykor népszerű  a ponty, a lazac, a harcsa és a busa is

Halat az ünnepi asztalra!

– Szentestéhez közeledve többszörösére nő a kereslet a halak iránt – tudtuk meg Kun Attilától.

MADARÁSZ RÉKA

Az ünnepi időszak legkedveltebb növénye, a mi-
kulásvirág népszerűségét valószínűleg piros szí-
nének és csillag alakjának köszönheti. Ha elég 
kitartóak vagyunk, óriási, mutatós fát is nevelhe-
tünk belőle.

A mikulásvirág Dél-Ameriká-
ban vadon él, akár 3–4 méte-
res cserjévé is fejlődik. Mivel 
igényei is ennek megfelelőek, 
nagyon bonyolult a gondozá-
sa, érzékeny, sérülékeny. Ha 
levágjuk valahol egy hajtá-
sát, tejszerű levet enged, ami 
súlyos allergiás reakciókat 
válthat ki. 

– A mikulásvirág eredeti 
színe a piros, a többi árnyalat 
nemesítés eredménye – tud-
tuk meg Zügn Judit virágüz-
let-tulajdonostól. – A növény 
virágai a levelek, hajtások vé-
gén helyezkednek el, sárgák, 
és alig észrevehetőek. Vásár-
láskor figyeljünk arra, hogy 
a virágok ne legyenek kinyíl-
va, illetve hogy a felleveleken 
ne legyen sárga virágpor! Mi-
vel a mikulásvirág rendkívül 
hajlamos a felkopaszodásra 
és a gombás betegségekre, ha 
egészséges növényt szeret-
nénk venni, fontos megnéz-
nünk, hogy a levelei sötétzöl-
dek legyenek, továbbá hogy a 
szár alját is beborítsák. 

Mivel a növény a hidegre és 
a huzatra is nagyon érzékeny, 
lehetőleg autóban szállítsuk 

haza, a csomagolást pedig 
minél előbb vegyük le róla! 
Ha valaki évelő növényként 
évekig szeretne gyönyörköd-
ni benne, néhány fontos sza-
bályt be kell tartania.

– Mivel sok fényt és párát 
igényel, szereti, ha spricce-
lik – folytatta Judit. – Napon-
ta, kétnaponta ellenőrizzük, 
hogy van-e elég vize, viszont 
csak annyit öntsünk rá, 
amennyit felszív! Az ünne-
pek elmúltával szorítsuk visz-
sza a locsolást, hagyjuk, hogy 
ledobja a leveleit. Február kör-
nyékén az összes ágát vágjuk 
vissza 10–15 centiméteres haj-
tásokra! Márciusban ültessük 
át savanyú, tőzeges talajba, 
majd el is kezdhetjük a tápol-
datozását egészen őszig.

A visszavágott mikulásvi-
rágból kis zöld bokor fejlődik, 
amit a fagymentes időszak be-
köszöntével a legjobb kitenni 
az udvarra, félárnyékos hely-
re. Szeptember–októberben 
vigyük vissza a lakásba, és 
biztosítsunk számára napi 
10–12 órában nagyon intenzív 
fényt, a nap többi részében 
pedig teljes sötétséget!
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Hiába a rohanó világ, melyben annyi minden vir-
tuálisan történik és személytelenül, mégis van az 
emberekben igény megállni kicsit, leülni, talál-
kozni és alkotni. A Soproni Kézműves Műhelyek 
által szervezett programok jó lehetőséget nyújta-
nak minderre.
Balogh Eszter üvegfestő és 
ólmozottüvegablak-készítő 
2018-ban hívta életre a Sop-
roni Kézműves Műhelyeket a 
Soproni Kereskedelmi és Ipar-
kamarával karöltve: utóbbi ad 
otthont a kézműves foglalko-
zásoknak a Deák téren. Prog-
ramokat a műhely egész éven 
át szervez: – A gyerektáborok-
tól kezdve az alsósoknak és 

felsősöknek szóló, tantervben 
nem szereplő, pályaorientáci-
ós foglalkozásokon át külön-
böző művészeti kurzusokat 
is tartottunk idén – mesélte 
Eszter. – Az üvegolvasztás és 
üvegfestés nagyon népszerű, 
az ország távolabbi részeiről 
is érkeznek hozzánk. Decem-
berben kimondottan az aján-
dékkészítés a tematikájuk, 

ahol korhatár nélkül gyerekek 
és felnőttek együtt alkothat-
nak: a kisebbek képeslapot, 
a nagyobbak üveg fülbevalót, 
medált vagy karkötőt. Fontos-
nak tartom, hogy mindenki-
nek legyen sikerélménye: a 
minőségi alapanyagokkal ezt 
könnyen el lehet érni.

Az ünnepi „kínálatban” 
szerepelt még a tradicionális 
porcelánfestés (itt étkészle-
teket díszítettek a résztvevők) 

és a Fischer Erika-féle mézes-
kalács-díszítés. Téli szünetet 
Eszterék nem tartanak, sőt: 
művészeti tábort szerveznek 
gyerekek számára Ivánban ja-
nuár 2–6. között. – Egész na-
pos programok lesznek, így a 
hosszabb iskolai szünet miatt 
a családoknak is segítség le-
het – folytatta. – Lesz falfesté-
szet mozaikozással, gipszönt-
vényelemek felhasználásával 
és természetesen üvegolvasz-

tás, kerámiázás is. Fontos-
nak tartom, hogy a manuális 
technikákat visszahozzuk az 
életünkbe, és kiszakadjunk az 
online térből. A vírushelyzetet 
követő táborainkban a gyere-
kek magányosabbak voltak, 
nehezebben indult az ismer-
kedés, aztán egy–két nap alatt 
feloldódtak, és közösen alkot-
tak. Jó volt ezt megtapasztal-
ni, mert nekünk, felnőtteknek 
is inspiráló az ő látásmódjuk.

Lényeges,  hogy a manuális technikákat visszahozzuk az életünkbe

Fontos érték a kezünk műve

FELVÉTELT HIRDET  a Vidék Minősége Védjegy kézműves szektora: az Alpokalja–Fertő táj Vidékfej-
lesztési Egyesület szervezésében december 15-ig várják azoknak a hobbi kézműves, iparművészeti és 
népi iparművészet területén dolgozó, valamint képzőművész vállalkozóknak a jelentkezését, akik szá-
mára fontos a minőség, és termékeiket jogvédetté szeretnék tenni. További információ Balogh Eszter 
szektorvezetőtől kérhető az uvegeseszterbalogh@gmail.com címen vagy a +3620/234–9568-as tele-
fonszámon, jelentkezés: vedjegy@alpokalja-fertotaj.hu e-mail-címen.

Az adventi foglalkozásokon mézeskalácsot díszítettek, valamint porcelánt és üveget is festettek a résztvevők. FOTÓK: FILEP ISTVÁN, ETZL EDGÁR

1987
Sportverseny 
Sopronban
A soproni magasabb egység az 
októberi szocialista forradalom 
70. évfordulója tiszteletére ju-
bileumi sportversenyt rende-
zett a fegyveres erők és testü-
letek Győr–Sopron megyében 
szolgáló hivatásos és sorállo-
mányú tagjai részére. A részt-
vevő csapatok hivatásos állo-
mánya pisztoly- és géppisztoly 
lőversenyen vett részt, míg a 
sorozott állomány labdajáté-
kokban mérte össze a tudását. 
A pisztoly egyéni lőverseny 
győztese Gáspár Tibor honvéd 
százados lett, a második Nagy 
Imre bv. százados, a harmadik 
Répási Károly határőr őrnagy. 
A csapatversenyben a sopro-
ni magasabb egység harmadik 
helyezést ért el. Géppisztoly lő-
versenyben az első Szántó Fe-
renc határőr főhadnagy, míg 
a csapatversenyben a sopro-
ni magasabb egység vitte el a 
pálmát. A verseny Kovács Gyu-
la őrnagy, a kerület törzsfőnö-
kének zárszavával és a jutalmak 
átadásával ért véget. (Határőr)

1952
Békeváltó
Közeledik a román fiatalok bé-
keváltója a magyar határ felé. 
Bulgáriából indult el, Románi-
án és Magyarországon keresz-
tül viszi a népek békeakaratát, 
békeüzenetét Bécsbe, a népek 
békekongresszusára. A legjobb 
sportolók részesülnek abban a 
megtiszteltetésben, hogy a bé-
kestaféta tagjai lehetnek. A sta-
féta útvonalán, több helyen a 
helyi békebizottságokkal közö-
sen ünnepségeket rendeznek a 
DISZ-bizottságok. A fővárosból 
a staféta útja Pákozd, Székesfe-
hérvár, Inota, Várpalota, Veszp-
rém, Sárvár, Szombathely, 
Csepreg, Szakony, Gyalóka, Pe-
reszteg és Sopron. Ugyanebben 
az időben a DISZ Győr–Sopron 
megyei bizottsága Győr és Sop-
ron között helyi stafétát is ren-
dez. A staféta Sopronban csat-
lakozik a nemzetközi váltóhoz 
és együtt adják át a három nép, 
a bulgár, a román és a magyar 
nép üdvözletét a békekongresz-
szusnak, amelyet innen már az 
osztrák fiatalok továbbítanak 
Bécsbe. (Szabad Ifjúság)

1917
Lopás
Schiller Erzsébet magánzó-
nő Várkerület 42. sz. alatti la-
kására tegnapelőtt beállított 
egy magát Grafwoll Máriának 
nevező, állítólag sopronnyéki 
asszony és szállást kért. Schil-
lerné magához fogadta a kö-
rülbelül 28–30 éves nőt. Teg-
nap aztán Grafwoll Mária a 12 
óra 40 perckor induló vonattal 
Kőszeg felé elutazott, de magá-
val vitte Schillerné néhány ér-
tékes ruhadarabját és ékszerét. 
A rendőrség a tolvaj nőt nyo-
mozza. (Soproni Napló)

Fehérneműgyűjtés
A katonák részére a következők 
adományoztak fehérneműt: 
Chladek József 3 darab ing. 
Szente Béláné 6 darab alsó-
nadrág, 2 darab ing és 3 darab 
törülköző. Karner Lajos 6 darab 
ing, 4 pár harisnya és 2 darab 
alsónadrág. Özv. Pótza István-
né 6 darab törülköző, 3 darab 
vánkosciha, 2 lepedő, 2 darab 
asztalterítő és egy kendő. Újhe-
lyi Kálmánné 3 darab vánkosci-
ha, 4 darab alsónadrág, 2 darab 

ing, egy asztalterítő és egy le-
pedő. Özv. Zettl Józsefné 6 da-
rab alsónadrág, 2 darab férfi 
ing, 2 női ing, 1 pár érmelegítő. 
Özv. Rupprecht Kálmánné 6 da-
rab ing, 2 darab alsónadrág, 12 
lábtakaró és egy sál. Molnár Jó-
zsef 3 darab ing, egy alsónad-
rág és 2 darab törülközőkendő. 
Dr. Töpler Kálmánné 3 darab 
ing, 3 darab alsónadrág és 3 
darab zsebkendő. Özv. Tschurl 
Károlyné 4 darab mellény, 4 pár 
harisnya és végül Szalay Péter 
1 darab ing és 2 darab alsónad-
rág. (Soproni Napló)

Nyúlpecsenye 
karácsonyra
A város nyulai rendkívül nagy 
keresletnek örvendenek. Ma 
száznál több kelt el. Az arány-
lag igen olcsó nyúlpecse-
nye a mai marhahúsárak mel-
lett a legelőnyösebb húsétel. 
A városnak már csupán néhány 
száz nyula van, azért nagyon 
ajánlatos, hogy a nyúlpecse-
nye kedvelők minél hamarább 
szerezzék be szükségletüket. 
(Soproni Napló)
Összeállította: 
Pluzsik Tamás

TALLÓZÓ  – válogatás a korabeli sajtóból
145 ÉVVEL EZELŐTT,  1877. december 13-án a Széchenyi-gim-
názium elődjében végezte kísérleteit Salamin Leó (Chippis, 
1832. június 17. – Budapest, 1902. augusztus 8.) svájci születé-
sű magyar természettan, mennyiségtan és franciatanár, állami 
főreáliskolai igazgató. Ezen a napon történt Magyarországon 
az első távolsági telefonbeszélgetés, amely Sopron és Pinnye 
vasútállomása között zajlott le. Ennek emlékét ma emléktáb-
la őrzi az iskola falán.

100 ÉVVEL EZELŐTT,  1922. december 12-én született meg 
az 1922. évi XXIX. törvény a soproni népszavazás emlékének 
törvénybe iktatásáról. A Nemzetgyűlés Sopron törvényhatósá-
gi joggal felruházott városnak a magyar hazához való tántorít-
hatatlan ragaszkodásáért a megtisztelő Civitas Fidelissima cí-
met adományozta, mellyel – szalagdísz formájában – a város 
barokk címerét is felékesítette (1922/29 Tc. 3.§).

100 ÉVVEL EZELŐTT,  1922. december 14-én hunyt el Péce-
len Kugler Ede Jakab cukrász, a híres Kugler Henrik testvére. 
Sopronban született 1839-ben, itt járt iskolába. Elbeszéléseket 
is írt. Saját cukrászdát nyitott Sopronban, majd a fővárosban 
1873-ban. Betegsége miatt korán felhagyott a cukrászmester-
séggel, ezután Pécelen csendes elvonultságban gazdálkodott 
haláláig.

1 ÉVVEL EZELŐTT,  2021. december 14-én, a hűség napján 
avatták fel Sopronban a „HŰSÉG 100: centenáriumi emléktáb-
lát” a népszavazás tiszteletére. A Hűségkapu felújítása 10 év-
vel ezelőtt, 2012. december 14-én fejeződött be. A Sopron szim-
bólumává nemesedett Várostorony – modern kori elnevezése 
Tűztorony – a 303/2011. (XII. 23.) Kormányrendelet értelmében 
történelmi emlékhely.

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

EZ TÖRTÉNT  – múltidéző

Könyvbemutató
Von Alexander, a csirke-
fogó címmel megjelent 
 Zentai László új regénye. 
A kötetet december 15-én 
17 órakor mutatják be a Ho-
tel Pannonia Fehér termé-
ben. Közreműködik: Mol-
nár Anikó és Ács Tamás 
színművész, Jacsó Erika 
fuvolaművész, T. Horváth 
József zeneszerző, Hor-
váth-Szarka Ábel zongo-
raművész. Az íróval Zsirai 
László szerkesztő beszél-
get. A szerzőnek ez a ti-
zedik könyve, a harmadik 
regénye. 

Előadással 
ünnepelnek 
A Miért nem marad regge-
lire? című vígjátékkal bú-
csúztatja az évet a Soproni 
Petőfi Színház. A játék egy 
idősödő férfi, George és 
egy fiatal nő, Louise lassan 
kibontakozó szerelméről 
szól, amelynek nyitóképe-
ként a férfi magányos min-
dennapjaiba pillantunk be-
le. Ray Cooney, A miniszter 
félrelép és a Páratlan páros 
szerzője ezúttal is garancia 
a nevetés és az elgondol-
kodás egymást nem kizáró 
élvezetére. 

Az előadást az óév utol-
só napjaiban, december 
30-án 19 és december 31-
én 17 órától láthatják a né-
zők a Liszt-központ Szé-
chenyi termében. 

Elismerés  
a filmesnek
Ezüst díjjal jutalmazták a 
soproni kötődésű Kovács 
Geri Kamikaze című soro-
zathoz készített filmelő-
zetesét New Yorkban, a 
Promax Global Excellence 
versenyen. 

RÖVIDEN
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Három korosztály számára is kosárlabda Mi-
kulás kupát rendeztek hétvégén városunkban. 
A megmérettetés célja, hogy a gyerekek megmu-
tassák tudásukat versenyhelyzetben.

A legkisebb, azaz óvodás gye-
rekek, valamint a kisisko-
lás kosárpalánták a Krasz-
nai-csarnokban találkoztak 
vasárnap délelőtt, a nagyob-
bacskák szombaton a Novo-
matic-arénában mérték ösz-
sze tudásukat. 

– A felnőtt csapatok edzé-
sei miatt volt szükség arra, 

hogy idén két helyszínre bont-
suk a Mikulás kupát – kezd-
te Horváth József, a Sopro-
ni Sportiskola Kosárlabda 
Akadémia szakmai igazga-
tója. – A lényegen azonban 
ez mit sem változtat: a leg-
fontosabb, hogy a különbö-
ző intézményekbe járó gyere-
kek találkozzanak, és játékos 

formában tegyék próbára 
kosárlabdatudásukat.

Az ovis korosztálynak já-
tékos feladatokat kellett telje-
síteni, az első–másodikasok 
pedig a kosárlabdához kap-
csolódó sorversenyeken ve-
hettek részt. Kosármeccseket 
a harmadik–negyedikes tanu-
lók játszottak.

– Véletlenszerűen, vegye-
sen állítottuk össze a csapa-
tokat a Mikulás kupán – tette 
hozzá Horváth József. – Épp ez 
volt a lényeg: itt nem az egyes 
iskolák fix csapatai játszottak 
egymással, hanem megkever-
tük a teljes mezőnyt: fiúk és 

lányok vegyesen kerültek kü-
lönböző csapatokba, és kosa-
razhattak egymás ellen. Fon-
tosak ezek a kupák, hiszen a 
kenguru kupa küzdelmei és a 
kosárpalánta program mellett 
ilyenkor vagy éppen tavasz-
szal, a nyuszi kupán is lehető-
séget biztosítunk arra, hogy a 
kis kosárlabdázóink verseny-
helyzetben is megmutassák, 
mit tanultak a heti edzéseken.

A kupán 80 óvodás és 200-
nál több kisiskolás vett részt. 
A sportprogramot közösen 
szervezte a Soproni Darazsak, 
valamint a Soproni Sportisko-
la Kosárlabda Akadémia.

A Mikulás kupa legfiatalabb résztvevői játékos feladatokon és sorversenyeken vettek részt. FOTÓ: NÉMETH PÉTER 

PAPP GYŐZŐ

A legjobb magyar női kézilabdázók 
játékát 1987. november végén cso-
dálhatta meg először a soproni kö-
zönség. A B-világbajnokságra ké-

szülő válogatott Ausztria elleni két felkészülési 
mérkőzése csemegének ígérkezett a leghűsége-
sebb városban.

– Nemzetközi „színvonalon” 
mutatkozott be a női kézi-
labdázás a soproni Sport-
c ent r u mba n:  Ma g y a r or-
szág válogatottja pénteken és 
szombaton egyaránt legyőzte 
az osztrákok legjobb együtte-
sét – írta a Kisalföld. 

Az első napon 1000 néző 
előtt óriási lendülettel kezdett 
a csapatunk, Gódorné Nagy 
Mariann és Elekes Csilla so-
rozatban lőtték a szebbnél 
szebb gólokat, a védekezésben 
pedig az apró termetű Szabó 
Edina jól semlegesítette Jas-
na Merdan-Kolart. Jellemző, 
hogy az osztrákok gólkirály-
nője 10-szer volt eredményes, 
és ebből csak 4 volt akciógól. 
A másodikon ugyanez a muta-
tója 7/2 volt. 

Az osztrák kapusok kez-
detben alig tudtak hárítani 
egy-egy lövést (19–10), a szü-
net után aztán valamivel ki-
egyenlítettebb lett a mérkő-
zés, a válogatottunk azonban 
így is növelni tudta előnyét, 

és a vártnál jóval nagyobb 
különbséggel nyert. Barabás 
Zsolt és Szabó István együtte-
se 31–20-ra győzte le az oszt-
rákokat ebben az összeállítás-
ban: Rácz–Nyári 3, Gódorné 8, 
Medgyessyné 1, Kiss E., Elekes 
6, Lőrinczyné 5. Csere: Tóth I. 
(kapus), Szabó E. 2, Hajdú 2, 
Kovács É. 1, Barna 1, Dörner-
né, Bolla 2/1. A találkozó végén 
óriási vastaps volt a játékosok 
jutalma.

A vendégek kispadján a vi-
lághírű edző, Vinko Kandija 
és a Hypót többször is Euró-
pa trónjára repítő és különbö-
ző ügyeiről elhíresült Gunnar 
Prokop meccselt – a másnapi 
soproni visszavágón valami-
vel nagyobb sikerrel.

Ekkor szorosabb ered-
mény született: Magyaror-
szág–Ausztria: 24–19 (14–8). 
A jegyzőkönyv ezt rögzítet-
te a mieinkről: Tóth I. – Nyári 
2, Gódorné 8/2, Medgyessyné 
1, Kiss É. 2/1, Elekes 3, Lőrin-
czyné 1. Csere: Szabó E. 2, 

Hajdú 2, Kovács E. 2, Barna, 
Dömerné, Bolla 1/1.

Érdekesség, hogy a be-
melegítésnél Rácz rálépett a 
labdára, és kifordult a boká-
ja. Azonnal elfagyasztották 
a sérült testrészt, és szorító-
kötést is kapott rá, de védeni 
nem tudott. 

A második mérkőzé-
sen csapatunk nem tudta 
megismételni előző napi jó 

teljesítményét, a nemrégiben 
minden idők legjobb magyar 
kézilabdázónőjének megvá-
lasztott Gódorné azonban 
ezúttal is a mezőny legjobbjá-
nak bizonyult.

Rácz és Gódorné játékát 
utána nem sokáig élvezhették 
a magyar szurkolók, a kapus 
két év múlva, az átlövő pedig 
már a következő esztendőtől 
az osztrák színeket erősítette.

Mind a két mérkőzést megnyerte  a magyar válogatott 

Meghódították Sopront

Gódorné Nagy Mariann volt a mezőny legjobbja.

KOSÁRLABDA
Kométa Kaposvári KK – Sopron KC

Bajnoki mérkőzés, Kaposvár, december 8.

79–96  
(19–33, 32–20, 13–17, 15–26)

Kaposvár:  
Petersen 14/3, Krnjajski 10/3, 

Puska 3/3, Gabric 23/15, 
Hughes 11

Csere: Hendlein, Griffin 18/3, 
Paár, Bogdán, Csorvási

Sopron:  
Joseph 27/12, Jones 16/6, 

Valerio-Bodon 21/9,  
Barnett 8, Durham 16

Csere: Molnár M. 6, Shine,  
Sitku 2, Supola, Csendes, Schöll

Vezetőedző:  
 Ivan Rudez

Vezetőedző:  
Kostas Flevarakis

Sopron Basket – Perfumerias Avenida
Euroliga mérkőzés, Sopron, december 8. 

53–75  
(12–21, 12–25, 17–15, 12–14)

Sopron:  
Fegyverneky,  

Turner 10/3, Kunek,  
Brooks 16, Magbegor 14 

Csere: Böröndy 6,  
Stankovic 4, Varga A. 2, 

Czukor D. 1

Perfumerias Avenida:  
Vilaro 2, Cazorla 6/6,  

Crvendakic 9/3, McCall, 
Reisingerova 9 

Csere: Carleton 17/15, 
Fasoula 13, Rodriguez 8/6, 
Dominguez 7/3, Gulbe 2,  

Nogic 2

Vezetőedző:  
Gáspár Dávid

Vezetőedző:  
Roberto Iniguez

Sopron Basket – NKA Universitas PEAC
Bajnoki mérkőzés, Sopron, december 11. 

78–45  
(16–6, 15–14, 25–8, 22–17)

Sopron:  
Fegyverneky 7, Erdélyiová, 

Kunek 21/15, Brooks 6, 
Stankovic 3 

Csere: Magbegor 13,  
Czukor 9/9, Varga A. 8/6, 

Böröndy 6/6, Turner 3/3, Sitku 2

Pécs:  
Katanic 12/6, Laczkó,  

Calhoun 8/6, Burdick 3,  
Kiss V. 12/3 

Csere: Wentzel 6/6, 
Sanchez 3, Szűcs 1, Selcova, 

Olawuyi

Vezetőedző:  
Gáspár Dávid 

Vezetőedző:  
Jovan Gorec

A gyerekek megmutatták,  mit tanultak az edzéseken

Kosaras Mikulás kupa
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Futással 
és túrával 
ünnepel-
ték az 1921-

es soproni népszava-
zás 101. évfordulóját 
szombaton Sopronban. 
Mind a két sportese-
mény népszerű volt, a 
résztvevők ajándéko-
kat kaptak. 

– Az idei évben is nagy siker 
volt a hűség napi futás, ösz-
szesen százhúsz résztvevő, 
nyolcvan felnőtt és negyven 
gyermek állt rajthoz – mondta 
Szabó Bálint sportfelügyele-
ti csoportvezető. – A legfiata-
labb résztvevőnk mindössze 
7, a legidősebb pedig 63 éves 
volt. Az időjárás a kegyeibe 
fogadta a rendezvényünket, 
hiszen szombaton még kelle-
mesnek mondható futóidőben 
teljesíthették a különböző tá-
vokat a sportolók.

A hűség napi futáson kü-
lön indultak a gyerekek és a 
felnőttek. Előbbieket két ka-
tegóriába sorolták: 9 év alatti, 
illetve 9 és 13 év közötti kor-
osztályok versenyezhettek 
egymással. A felnőttek eseté-
ben 14 és 44 év közötti, vala-
mint 45 év fölötti kategóriákat 

határoztak meg, minden kor-
osztályban külön díjazták 
a lányokat és fiúkat, illet-
ve a hölgy és férfi indulókat. 
A gyerekek másfél kilomé-
tert, a felnőttek pedig 3,5 kilo-
méteres távot tehettek meg, a 
verseny központja a belváros-
ban, a Mária-szobornál volt. 
A futók a Várkerületen star-
toltak, majd a Széchenyi tér 

és az Erzsébet utca érintésé-
vel a Deák tér irányába halad-
tak tovább, és a Mátyás király 
utcán keresztül tértek vissza 
a Várkerületre. 

Csiszár Szabolcs alpolgár-
mester nemcsak üdvözölte 
a résztvevőket, hanem ma-
ga is futott. Köszöntőjében 
hangsúlyozta: a különleges 
sportesemény a tradíció és a 

szabadidősport találkozása. 
A városvezető örömét fejez-
te ki, hogy ilyen sok sportoló 
gyűlt össze, így ebben az esz-
tendőben is méltó módon em-
lékeztek meg az 1921-es sopro-
ni népszavazásról.

A távokat sikeresen tel-
jesítő futók kisebb ajándé-
kokat: nyakpántot, irány-
tűs kulcstartót, kulacsot 

kaptak ajándékba. A kategó-
riák első három helyezettjeit 
pedig serleggel és oklevéllel 
köszöntötték. 

A futás mellett túrázásra 
is volt lehetőség: a Hubertus 
étteremtől a belvárosig nyolc 
kilométert tehettek meg az 
érdeklődők. A hűség napi tú-
rán mintegy hatvanan vet-
tek részt.

A hűség napi futóversenyen  80 felnőtt és negyven gyermek állt rajthoz

Futással, túrával emlékeztek

A hűség napi futáson a kategóriák első három helyezettjét serleggel és oklevéllel köszöntötték. FOTÓ: NÉMETH PÉTER

A Magyar Szabadidősport Szövetség elismerő oklevelét Kovács 
Miklós rendőr alezredes (felvételünkön) és Vig József Attila, a 
Soproni Polgárőr Egyesület elnöke kapta.

Úszás 
December 14–17. 8.30, 
Lőver uszoda
I. Sopron Open Olimpic 
Qualification Event

Kosárlabda
December 16., péntek 
9.30, Novomatic-aréna 
Diákolimpia V–VI. 
korcsoport „A” kategória, 
országos elődöntő
December 16., 
péntek 18 óra, 
Novomatic-aréna
Sopron Basket  
– PINKK Pécsi 424
December 17., 
szombat 18 óra, 
Novomatic-aréna
Sopron KC  
– DA-DTKH Kecskemét
December 18., 
vasárnap 17 óra, 
Krasznai-csarnok 
SMAFC 1860 
– Dunaharaszti MTK
December 20.,  
kedd 18 óra, 
Novomatic-aréna 
Sopron Basket  
– Beretta Famila Schio
December 21., 
szerda 19 óra, 
Novomatic-aréna 
Sopron KC  
– HÜBNER Nyíregyháza BS

Labdarúgás
December 17., szombat 
9 óra, Gárdonyi–
vendéglátó tornaterme 
VI. Advent Kupa férfi  
teremlabdarúgó-torna

Vízilabda
December 18., 
vasárnap 13 óra, 
Lőver uszoda
Országos 
utánpótlás-bajnokság

MUNKATÁRSUNKTÓL

Először rendezhetett 
országos ranglistaver-
senyt a Soproni Tollas-
labda Egyesület. Ezeket 
a megmérettetéseket 
a Magyar Tollaslabda 
Szövetség hirdeti meg, 
a különböző egyesüle-
tek pedig pályázhatnak 
a megrendezésre. 
– Az országos szövetség elő-
re meghirdeti a versenyprog-
ramot, az egyesületek igényt 
nyújthatnak be, hogy bizo-
nyos versenyeket megrendez-
zenek – kezdte Kocsis Attila, 
a Soproni Tollaslabda Egye-
sület elnöke. – Mi most jutot-
tunk el odáig, hogy már nem 
csupán csapatbajnoki fordu-
lókat rendezünk, hanem egy 
felnőtt, harmadosztályú rang-
listaverseny megszervezésére 
pályáztunk. Meg is kaptuk a 
lehetőséget a Magyar Tollas-
labda Szövetségtől, ami nagy 
megtiszteltetés, hiszen ez is 
bizonyítja, hogy az eddig ál-
talunk szervezett versenyek 
alapján érdemesnek talál-
tak minket erre. Komoly fel-
készültség és egy jó adag bá-
torság is kellett ahhoz, hogy 
mindezt bevállaljuk.

A sportvezető hozzátette: 
történelmi megmérettetést 
rendeztek múlt hétvégén az új 

ágfalvi sportcsarnokban, hi-
szen a soproni tollaslabdázók 
életében még nem fordult elő, 
hogy országos ranglistaver-
senyt rendezzenek. Ilyenkor 
az ország bármely területé-
ről jelentkezhetnek érvényes 
játékengedéllyel rendelkező 
tollaslabdázók.

– Öt egyesület vett részt, 
a házigazda soproniak mel-
lett három csapat érkezett 
Budapestről, és itt voltak a 
szombathelyi tollaslabdázók 

is – tette hozzá Kocsis Atti-
la. – Négy pálya állt a ren-
delkezésünkre, női 1-es, fér-
fi 1-es, női és férfi, valamint 

vegyespáros számokban in-
dulhattak a résztvevők. Ösz-
szesen 40 mérkőzést rendez-
tünk a verseny keretében.

Öt egyesület sportolói  vettek részt a hétvégi megmérettetésen

Történelmi ranglistaverseny

A RANGLISTAVERSENY SOPRONI HELYEZETTJEI:
Férfi egyes: 
2. helyezett: Bak Miklós
3. helyezett: Cornelius Holst és 
Kocsis Attila
Vegyes páros:
3. helyezett: Kocsis Attila 
– Nagy Csenge Zsuzsanna

Férfi páros:
3. helyezett: Bak Miklós 
– dr. Iváncsy Tamás, valamint 
Cornelius Holst – Kocsis Attila
Női páros:
3. helyezett: Nagy Csenge Zsu-
zsanna – Gazdag Katalin

Összesen mintegy negyven tollaslabda-mérkőzést játszottak a hétvégi ranglistaversenyen.  
A soproniak több dobogós helyezést is szereztek. FOTÓ: NÉMETH PÉTER

Sopron sportolóit, az egyesü-
letek és klubok edzőit, szak-
embereit és vezetőit a ha-
gyományoknak megfelelően 
– idén a városháza díszter-
mében – köszöntötték a város 
vezetői. 

A sportolók ebben az évben 
is kiemelkedően teljesítet-
tek, az amatőröktől egészen 
a profi csapatokig, a fiatalok-
tól a senior korosztályig to-
vább öregbítették városunk 
hírnevét itthon és külföldön 
is. A résztvevőket dr. Farkas 
Ciprián, Sopron polgármes-
tere és Csiszár Szabolcs al-
polgármester köszöntötte. 
A Magyar Szabadidősport 

Szövetség elismerő okleve-
lét Kovács Miklós rendőr al-
ezredes, a Fertődi Rendőrőrs 
parancsnoka és Vig József At-
tila, a Soproni Polgárőr Egye-
sület elnöke kapta. Az ok-
leveleket dr. Farkas Ciprián 
polgármester, dr. Simon Ist-
ván és Csiszár Szabolcs alpol-
gármester, Barcza Attila or-
szággyűlési képviselő, illetve 
Kósa István, a Sopron Városi 
Szabadidősport Szövetség el-
nöke adta át. A rendezvényen 
vetített képes előadást tartott 
a soproni sportéletről Bolodár 
Zoltán. Az eseményt követő 
baráti beszélgetésen Barcza 
Attila mondott köszöntőt. 

Sportévzáró 2022

Nem kapta meg 
az újságot?

Terjesztési reklamáció: 

0699/517–501
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„Olyan a világ, 
mint egy ör-
vény: örökké vé-
lemények, néze-
tek kavarognak 
benne; de az idő 
mindent meg-
őröl. Mint a héj, 
szétrepülnek a 
hamis nézetek, 
és akár a szilárd 
mag, megma-
radnak az örök 
igazságok.”
Nyikolaj 
Vasziljevics Gogol  
(1809–1852) ukrán 
származású orosz író

MOTTÓ

 Gogol: Kará-
csony éjszakája
Ez egy 1830-as évekből 
származó komor mese 
– amely Gogol Esték egy 
farmon Dikanka közelé-
ben című második köny-
vének első története – egy 
kovácsról és az ő harcáról 
az ördöggel, aki csínyte-
véseivel felbolygatja a ko-
vács falujának életét. Nép-
mesés–varázslatos, de 
gyerekeknek annyira nem 
ajánlott.

KÖNYVAJÁNLÓ
MADARÁSZ RÉKA

Sorozatunkban olyan fiatalok életét követjük 
nyomon, akiket 10 évvel ezelőtt már bemutat-
tunk újságunkban. Treml Júlia annak idején el-
nyerte a Richter Talentum Alapítvány ösztöndíját. 
Számos versenyen ért el kiemelkedő helyezést, 
sőt még színházi darabban is szerepelt.
Treml Júlia úgy gondolja, ha 
valamilyen oknál fogva talál-
kozna a 10 évvel ezelőtti ön-
maga a mostanival, büszke 
lenne arra, amit azóta elért.

– A Soproni Széchenyi Ist-
ván Gimnázium után a Szege-
di Tudományegyetem földrajz 

alapszakán tanultam tovább. 
Először terület- és település-
fejlesztési geográfus, egy év-
vel később pedig földrajzta-
nár végzettséget szereztem 
– mesélte. – Nagyon szere-
tem a várost, a férjemmel 
is itt ismerkedtem meg, aki 

földrajz és történelem szakon 
diplomázott. 

Mivel Júlia férje kiskun-
félegyházi, egy ideig még 
Szegeden maradtak, ahol a 
frissdiplomás hölgy a kor-
mányhivatalban kapott pá-
lyázatírói állást. Bár a munka 
teljes mértékben a szakmájá-
ba vágott, a családja nagyon 
messze volt. Így lett a követ-
kező célpont három évvel ez-
előtt Győr.

– A Széchenyi István Egye-
temen dolgozom mint kép-
zésszervező – folytatta mo-
solyogva. – Emellett sikerült 
megvalósítanunk a férjemmel 

közös álmunkat is, ugyan-
is megnyitottuk a Gyerek-
sarok Alkotóműhelyt, ahol 
délutánonként és hétvégen-
ként kreatív, tudományos és 
tehetséggondozó foglalko-
zásokat tartunk a 3–12 éves 
korosztálynak. 

Bár nem egyszerű az em-
bernek megtalálnia a saját út-
ját, úgy tűnik, Júlia meglelte 
az övét. A két tevékenységi kö-
re tökéletesen kiegészíti egy-
mást, és ami számára külö-
nösen fontos: a tanári énjét is 
meg tudja élni. Időnként azért 
vissza-visszalátogatnak a ba-
rátaikhoz Szegedre.

Tehetségek tíz éve és most:  Bemutatkozik Treml Júlia

Megvalósította céljait

Treml Júlia tíz évvel ezelőtt, valamint napjainkban – képzésszervezőként dolgozik, mellette tehetséggondozó foglalkozásokat tart. 

MADARÁSZ RÉKA

A Lugosi család mind az 
öt gyermeke zenész: a 
Virtuózok első évadá-
nak nyertese, Ali nyom-
dokait követve a leg-
kisebb lány, Eszter is 
sikert sikerre halmoz. 
A nyolcadikos diák nem 
áll messze az álmától, 
hogy nagy klarinétmű-
vész legyen.

Lugosi Eszter jelenleg nyol-
cadikos a Deák téri általá-
nos iskolában, de emellett el-
kezdte tanulmányait a Bécsi 
Zeneakadémián is. A felvéte-
li első fordulóján olyan reme-
kül szerepelt, hogy a jelenlegi 
professzora, Reinhard Wie-
ser felhívta, amennyiben el-
fogadja őt a tanárának, a má-
sodik fordulón már részt sem 
kell vennie.

– Amikor kisgyermek 
voltam, a testvéreim közül 
már csak a nálam nyolc év-
vel idősebb Ali élt otthon. Az 
ő példájára kezdtem el kla-
rinétozni – mesélte Eszti. 
– Rengeteget köszönhetek 
a soproni zeneiskolai taná-
romnak, Wagner Csabának 
is. Heti két–háromszor járok 
Bécsbe, napi három–négy 
órát foglalkozom a hangsze-
remmel, mindez nem menne, 
ha a Deák téri iskolában nem 

támogatnák ennyire a zenei 
pályafutásomat.

A szülei élete Eszti körül 
forog: azért költöztek Buda-
pestről Sopronba, hogy köze-
lebb legyen a zeneakadémia. 
Mindennapjaikban fontos 
szerepet tölt be a hit. Mivel 
az édesanya, Ágnes zongo-
ratanár, nem meglepő, hogy 
mindegyik gyermek zenél. 
Alit és Esztit viszont újszü-
löttként fogadták örökbe, az 
pedig, hogy ők is kimagasló 
zenei talentumot kaptak, ékes 
bizonyítéka számukra annak, 
hogy az Úr küldte őket a csa-
ládba. Eszti több nemzetközi 

versenyt megnyert már, leg-
utóbb most novemberben vett 
részt a Danubia Talents nem-
zetközi megmérettetésen, 
ahol a fafúvós kategóriában 
első helyezést ért el.

– A gyakorlás fárasztó, de 
megéri – folytatta Eszti. – Sze-
retek versenyezni. Előtte min-
dig izgulok, de mire a szín-
padra lépek, elmúlik.

A lány, ha teheti, hűsé-
ges kis társával, Buksi ku-
tyával tölti kevéske szabad-
idejét. Szeret még rajzolni és 
focizni is. A legnagyobb vá-
gyát egy szóban foglalta ösz-
sze: klarinétművész.

Lugosi Eszter  15 évesen már a Bécsi Zeneakadémián tanul 

A család legifjabb zenésze

Lugosi Eszter több nemzetközi klarinétversenyt is megnyert. 

Diploma nyelv-
vizsga nélkül
Múlt héten megszavazta 
a parlament a felsőokta-
tási törvény módosítását, 
amelynek legfontosabb 
eleme, hogy a diplomák 
átvételének ezentúl nem 
lesz feltétele a nyelvvizs-
ga megszerzése. A jövőben 
a felsőfokú tanulmányok 
befejezését igazoló okle-
vél kiadásához csak a sike-
res záróvizsga szükséges. 
Ugyanakkor a felsőoktatá-
si intézmény a tantervben 
előírhat nyelvvizsgát vagy 
más nyelvtudásmérést. 
A rendelkezést az idei tan-
évtől, felmenő rendszer-
ben kell alkalmazni.

Családtámoga-
tás korábban
Előbb érkeznek a január-
ban esedékes családtá-
mogatási ellátások a jo-
gosultak bankszámlájára, 
postai kézbesítés esetén 
pedig lakcímükre – tudatta 
a Kulturális és Innovációs 
Minisztérium családokért 
felelős államtitkára az el-
múlt héten. Az ellátásokat 
legkésőbb december 23-ig 
kapják meg az érintettek.
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Felismerés
Egy probléma fennállásának vagy lehetőségének a felismerése 
az első lépés annak megoldásához, illetve elkerüléséhez. Ez-
zel össze is foglalható, hogy sokak miért késnek el (akár vég-
zetesen) saját egészségük és ezzel lényegében életük védel-
mével. Most látom, hogy az első mondatomba hiba csúszott. 
Olyan, mintha azt mondanám, hogy leginkább akkor kell lépni, 
amikor már panaszunk, problémánk van. Na, igen. Akkor már 
nagyon-nagyon tennünk kell/ kellene valamit (és egyáltalán 
nem mindegy, hogy mit!), de… Az igazi eredményt az hozhat-
ja, az hozhatná, ha kicsit előre gondolkodnánk. Hiszen a csalá-
di költségvetést sem csak hónapról hónapra tervezzük. Szük-
séges a stabilitáshoz valami előretervezés, előregondolkodás 
is (még akkor is, ha az teljesen sosem lesz olyan, mint ahogy 
tervezzük). Így van ez, ha eredményesen szeretnénk az egész-
ségünk megőrzéséhez, a bajok lehetőség szerinti elkerülésé-
hez hozzáállni.

Első a felismerés, aztán jöhet a célszerű, szakszerű 
cselekvés! 
Dr. Tschürtz Nándor

EGÉSZSÉGSAROK

Nyerjen könyvet a rejtvénnyel! 
A Soproni Témában keresztrejtvény is várja a játszani vágyókat. A megfejtéseket december 21-ig várjuk a Soproni Téma, 9400 Sop-
ron, Liszt Ferenc utca 1. vagy a szerkesztoseg@sopronitema.hu e-mail-címre. A helyes megfejtők között a népszavazással foglalkozó 
kiadványt sorsolunk ki, melyet a szerencsés nyertes a Pro Kultúra jegyirodájában vehet át (Sopron, Liszt Ferenc u. 1.).

November 30-i rejtvényünk megfejtése: „Nemcsak több szem lát többet, hanem egyetlen szem is, ha többfelé 
néz”. Szerencsés megfejtőnk: Széll Katalin Ildikó.

 KERESZT-
REJTVÉNY

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
December 14-től december 20-ig. Az ügyeleti idő este 8 
órától másnap reggel 8 óráig tart.

December 14.,  
szerda 

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

December 15., 
csütörtök 

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

December 16.,  
péntek 

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

December 17., 
szombat 

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

December 18., 
vasárnap 

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

December 19.,  
hétfő 

Király gyógyszertár  
Várkerület 114. 99/508–242 

December 20.,  
kedd 

Korona gyógyszertár  
Várkerület 73. 99/505–865 

„Álmomban már láttam őt”
EGYÜTT ÉVTIZEDEKEN ÁT  – soproni házaspárok mesélnek

PLUZSIK 
TAMÁS

Bizonyára 
sokan ál-
modoznak 
az egész 

életen át tartó szerelem-
ről, és vannak olyan sze-
rencsések, akiknek ez 
meg is adatott. Soroza-
tunkban olyan soproni 
házaspárokkal beszélge-
tünk, akik talán tudják 
a boldog házasság titkát. 
Legalábbis az életük pél-
da lehet erre. 

– Húsz éve az édesanyámmal 
és a nevelőapámmal Harkán él-
tünk – mesélte Kisfaludy Sán-
dor. – A szüleimnek volt ott egy 
borozója, ahová időnként be-
jött Mártika édesapja. Tudtam, 
hogy három lánya van, Mártát 
már látásból ismertem, és na-
gyon tetszett, úgyhogy amikor 
a barátaimmal egy szalonnasü-
tést szerveztünk, arra elhívtam. 
Sajnos kosarat kaptam.

– Még véletlenül sem szán-
dékoztam megbántani Sanyit, 
de Zsuzsi húgom nem tudott 
elkísérni, én pedig nem akar-
tam egyedül menni – vette át 
a szót Márta.

A kudarc nem szegte Sán-
dor kedvét, a szerencse is mellé 
szegődött, ugyanis hamarosan 
ráakadt egy közös barátnőjük-
re, aki egyszer Mártit elvitte 
hozzájuk.  

– Mindez 2002. május 20-án 
történt – folytatta Sándor. – Ezt 

követően már rendszeresen ta-
lálkoztunk. Mártika gyakran el-
jött hozzánk, ugyanis az első 
emeleti Csengery utcai lakás-
ból nekem nagyon problémás 
volt lejönni az utcára.

Egyszer ezt az SMS-t kap-
ta Sándor: „Csillag vagy nékem, 
mely száll fenn az égen, oly 
vonzó a fényed, mit nem érek 
el, álmomban látlak és minden 
nap várlak, mert amíg élek, ne-
kem csillag leszel”.

– Ihász Gábor dalának el-
ső sorait küldtem el, amit ko-
molyan is gondoltam, de én 
nem tudtam volna ilyen szé-
pen megfogalmazni – mond-
ta Márta. – Valóban, álmom-
ban már láttam őt, évekkel 
előbb ugyanis megálmodtam, 
hogy egy kerekesszékes fiú lesz 
az életem párja.

A harkai evangélikus temp-
lomban Márta harmincadik 

születésnapján, 2005. július 
16-án volt az esküvőjük, majd 
elkezdték közös életüket egy 
váltólakásban. Később megvá-
sárolták azt a Pócsi utcai lakást, 
amit az évek során fokról fok-
ra felújítottak, és azóta is ab-
ban élnek.

– Tudom, nem hétköznapi 
a mi házasságunk, hisz Márti-
ka számomra több, mint oda-
adó és hűséges feleség. Ő gya-
korlatilag a nap 24 órájában 
része az életemnek. Miattam 
esetenként ő maga is mozgás-
sérült lesz, hisz ha valahová én 
nem tudok bemenni, akkor ő is 

velem marad. Ha Mártika velem 
van, akkor teljes értékű ember-
nek érzem magam, és ő mindig 
velem van – fogalmazott fele-
ségére nézve Sándor.

– És ezt én soha nem érez-
tem áldozatnak – vette át 
a szót Márta. – Tizenhét évvel 
ezelőtt a harkai templomban 
őszinte hittel mondtam: Sán-
dort holtomig, holtáig el nem 
hagyom, sem egészségében, 
sem betegségében, sem örö-
mében, sem bánatában, és ezt 
ma is így gondolom, ma is bol-
dog vagyok vele a nap minden 
percében.  

Kisfaludyné Stinner Márta és Kisfaludy Sándor 2005. július 16-án házasodott össze – azóta 
is boldogságban élnek. FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS

KISFALUDYNÉ STINNER MÁRTA  1975-ben született Sopron-
ban. A Balfi úti Idősek Otthonában dolgozik.
KISFALUDY SÁNDOR  1972-ben született Szombathelyen. Kö-
zel két évtizede sorsjegyárusként a Szerencsejáték Zrt. alkalma-
zottja. 2018-ban Példakép díjat vehetett át a budapesti Nem-
zeti Színházban. 
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KÓCZÁN 
BÁLINT

– Egy ék-
szerdoboz 
sok látni-

valóval és csodás étter-
mekkel – így jellemez-
te Sopront Csepregi 
Éva. A népszerű éne-
kesnővel annak kap-
csán beszélgettünk, 
hogy városunkba érke-
zik a Retró Páholy de-
cember 29-én.

– Sopronhoz milyen élmé-
nyek, emlékek kötik? 

– Sopron mindig elvará-
zsol. Nekem a nagysikerű 
koncertek hangulata jut elő-
ször eszembe. Egy ékszerdo-
boz sok látnivalóval és csodás 
éttermekkel. Első alkalom-
mal iskolás koromban voltam 
itt. Már akkor is nagyon meg-
fogott a Tűztorony és a Lövé-
rek, és az, hogy Liszt Ferenc 
hányszor fellépett különbö-
ző házak színpadán. A nyolc-
vanas években is sokat kon-
certeztünk itt, és mindig telt 
ház előtt játszottunk. Ez ta-
lán a legkedvesebb emlékem 
Sopronról.

– A Retró Páhollyal ér-
keznek hozzánk december 
29-én. Miről szól ez az est? 

– A Retró Páholy egy kü-
lönleges előadás nagysze-
rű zenészekkel, f ilmrész-
letekkel. Egy áttekintés a 
Magyarországon is ismert 

filmzenékről. Kovács Kati, 
Bebe, Nagy Adri és én, vala-
mint Kovács Péter Kovax, Csá-
nyi István énekeljük a jobbnál 
jobb slágereket, és közben a 
háttérben peregnek a film-
részletek. Imádom ezt az elő-
adást, hiszen én is elénekelhe-
tem azokat a dalokat, amiket 
ritkán szoktam. Smile Again, 
Abba dalok magyarul, Sway és 
még sorolhatnám… Sokszor 
megható, de többnyire vidám 
előadás. Filmszubjektív.

– És már gőzerővel ké-
szülnek rá…

– Valóban nagyon sokat 
próbáltunk. Ez a különle-
ges koncert már nagyon ösz-
szeállt. A dalok között Liptai 
Claudia mesél majd érdekes 

részleteket a filmekről és a 
dalokról.

– Meséljen a Neoton Fa-
míliáról is! Újabban ret-
rókorszakot élünk, de 
a formáció sikere évtizedek 
óta töretlen. Ön hogy érzi? 

– A Neoton Família Sztár-
jai együttesünk már több 
mint 15 éve járja az orszá-
got és a környező országo-
kat. A dalok magukért beszél-
nek. Szerintem a siker abban 
rejlik, hogy ezek a számok a 
magyar közönségnek szóltak 
mindig is. A zene és a monda-
nivaló összhangja adja a Neo-
ton életérzést. Egy nagy sike-
rű éven vagyunk túl, aminek 
a koronája az október 22-i 
Aréna koncert volt. Közel 

tizennégyezer ember énekelt 
és táncolt velünk.

– Jövőre sem fog unat-
kozni. Jól gondolom? 

– A 2023-as év is szépen te-
lik már. Koncertek, színház és 
Retró Páholy, ami velünk ma-
rad ebben az évben is. Van 
egy utazó darabunk, Niel Si-
mon Különterme. Gabrielt ját-
szom benne olyan nagyszerű 
színészekkel, mint Hegyi Bar-
bara, Pikali Gerda, Tornyi Ildi, 
Szakács Tibor, Bozsó Péter és 
Pusztaszeri Kornél. Emellett 
van egy alapítványom, a Fény-
szóró Kulturális Alapítvány. 
Fogyatékkal élő fiatalok kultu-
rális életének szebbé és tartal-
masabbá tételéért dolgozunk. 
Sok tervünk van a jövő évre is.

Sztárok itt és ott

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

Igazi sztárokkal érkezik  városunkba a Retró Páholy

Sopron mindig elvarázsol

– A nyolcvanas években is sokat koncerteztünk itt, és mindig telt ház előtt játszottunk – mesélte 
Sopronról Csepregi Éva. FOTÓ: HORVÁTH GERGELY AMBRUS
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NŐI SAROK  – stílus, divat, praktikák 

Ünnepi frizurák egyszerűen
MADARÁSZ RÉKA

Karácsony közeledtével megtelnek a szépségszalo-
nok, hiszen a legragyogóbb formánkban szeretnénk 
megünnepelni a szentestét, illetve várni az új eszten-
dő érkezését. 

Mivel a karácsonyi készülődés a 
legtöbb nő számára a sütés-fő-
zésről szól, saját magukra sok-
szor már nem marad idejük. Az 
előrelátóbbak hónapokkal ko-
rábban bejelentkeznek a fod-
rászhoz, aki pillanatok alatt 
alkalmivá varázsolja a hajko-
ronájukat, mások a vendégek 
érkezése előtt néhány perccel 
maguk állnak neki.

– Gyakran készítek ebben 
az időszakban könnyebb fri-
zurákat – mesélte Rázó-Kapo-
si Andrea fodrász. – A rövid és 
a félhosszú hajat eltűréssel, 
egy kis fonással, félkonttyal, 
az arc mellett egy-két loknival 
lehet ünnepivé tenni. A szőke 
hajban különösen jól mutat, 
ha piros szalagot fonunk be-
le, a sötét hajat pedig ugyan-
csak fonással vagy csomózással 
rögzíthető glitterszalagokkal 
dobhatjuk fel. Az enyhén hul-

lámos hajat vasalhatjuk vagy 
göndöríthetjük.

A hosszú hajból bármilyen 
stílust ki lehet hozni, az ered-
ménynek csupán a kreativitás 
szab határt. Ha már nincs sok 
időnk a készülődésre, ám még-
sem egy szimpla lófarokkal 
szeretnénk megjelenni az ün-
nepi asztalnál, könnyedén fel-
dobható ez az egyszerű fazon 
is például úgy, hogy a haj te-
tejét megbúbozzuk vagy a copf 
végét loknizzuk. Egy klasszikus 
eleganciát megtestesítő konty-
tyal biztos sikert arathatunk, 
és még csak túlzott precizitás-
ra sincs hozzá szükség. 

Hogy milyen típusú frizura, 
fazon áll jól nekünk, az termé-
szetesen függ az arcformánk-
tól is. A laza, hanyag tincsek 
játékosságot vihetnek a meg-
jelenésünkbe, csillogó haj-
krémekkel pedig ezüst vagy 

arany ragyogást is kölcsönöz-
hetünk nekik.

– Én magam is gyakran me-
rítek ötleteket az internetről:  
a YouTube-ról, illetve a Pinte-
restről – folytatta Andi. – Az al-
kalmi frizurák elkészítése elein-
te azonban igencsak időigényes 

lehet. Ezért azt javaslom, amíg 
valaki nem rendelkezik kellő ru-
tinnal, ne hagyja a készülődés 
legvégére az összeállításukat. 
Érdemes őket jól begyakorol-
ni, mert nem biztos, hogy el-
sőre olyan lesz a végeredmény, 
amilyet szeretnénk.

– Aki nem rutinos, ne hagyja a készülődés legvégére az 
ünnepi frizura megalkotását! – javasolja Rázó-Kaposi 
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6. Hard Christmas
December 16., péntek 17 óra, Hangár Music Garden  
Idén december 16-án hatodik alkalommal rendezik meg a Hard 
Christmast a Hangárban. Az estét a nemrég alakult nu metal 
formáció, a D.Ø.D indítja, majd őt követi a környékbeli punk/
rock legenda, az Aktuális. A harmadik fellépő a feszes punk/
hc vonalat képviselő Doggie Bacon lesz, a bulit pedig a helyi 
Drawing oldschool hardcore betonozással zárja. Igazi baráti, 
családias, underground hangulat várható.


