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Közeleg a szív ünnepe
„Ne a hóban, csillagokban,/ Ne ünnepi foszlós kalácson,/ Ne díszített fákon, hanem/ A szívekben legyen karácsony!” – Szilágyi Domokos (erdélyi magyar költő, író) FOTÓ: FILEP ISTVÁN

Csillogó gyermekszemek
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Sikeres hűség napi futás
Mintegy 150-en álltak rajthoz szombaton a Várkerületen,
hogy részt vegyenek a hűség napi futáson. Az idei megmérettetésnek az 1921-es soproni népszavazás 100. évfordulója adott különleges hangulatot. FOTÓ: NÉMETH PÉTER

Szebbé tették a szerényebb körülmények között élő gyermekek
ünnepvárását. FOTÓ: FILEP ISTVÁN
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Örömre van
szükségünk
Hétvégén meggyújtottuk
az adventi koszorú negyedik gyertyáját is – a
hit, a remény, az öröm
és a szeretet vasárnapja
után pár nappal a karácsonyfákon gyúlnak ki a
fények és a szívekben a
szeretet lángja. Sopron
keresztény gyülekezeteinek lelkészei idén is elláttak bennünket útravalóval a várakozás utolsó
pillanataira és az ünnep
óráira.
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Kedves Olvasóink!
Ismét véget ért egy esztendő. Egy évvel ezelőtt reméltük, hogy talán
könnyebb lesz, de sajnos a járvány újra és újra támad. A gondok mellett
azért örömökben is volt részünk, hiszen a népszavazás 100. évfordulóján Sopron komplex fejlesztésének újabb jelentős állomásait élhettük
meg együtt, s a jövő is biztató. A Soproni Téma életében is egy új szakasz kezdődik, hiszen a következő évben a második évtizedbe lépünk,
remélve, hogy továbbra is örömöt tudunk okozni olvasóinknak. Köszönjük, hogy észrevételeikkel, tanácsaikkal, javaslataikkal segítették a szerkesztőség munkáját! Ez a lapszám az utolsó ebben az évben.
Legközelebb 2022. január 12-én jelenünk meg. Munkatársaim nevében
is kívánok olvasóinknak meghitt és áldott karácsonyt, s egy egészségben eltöltött, sikeres, örömteli új évet!

Vízilabda: egri győzelem
Újabb hétvége – újabb csúcsvízilabda Sopronban. A férfiak után a hölgyek kupadöntőjét is városunkban, a Lőver uszodában rendezték meg. A finálé esélyese a
Dunaújváros volt, de az „egri nők” másként gondolták... FOTÓ: FILEP ISTVÁN
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Advent és karácsony ünnepe – ritmusadó, megszentelt idő életünkben

Örömre van szükségünk
Hétvégén meggyújtottuk az adventi koszorú negyedik gyertyáját is – a hit,
a remény, az öröm és a szeretet vasárnapja után pár nappal a karácsonyfákon gyúlnak ki a fények és a szívekben a szeretet lángja. Sopron keresztény
gyülekezeteinek lelkészei idén is elláttak bennünket útravalóval a várakozás utolsó pillanataira és az ünnep óráira.

Szeretetét, mint ahogyan azt
Mária tette annak idején. De
miféle szeretet az, amit évente egyszer ünneplünk? Éljünk
minden nap a szeretet erejével, mert a gonosz győzelméhez az is elegendő, ha a jók
nem tesznek semmit sem.

DR. TÓTH KÁROLY
evangélikus igazgató lelkész

KOVÁCS GERGŐ VILMOS
katolikus püspöki biztos,
egyetemi lelkész, iskolalelkész

BERTHA ÁGNES

Örömre van szükségünk.
Anélkül nincs élet, kifulladunk, felőrlődünk. De az
öröm nemcsak a létet biztosítja, hanem szárnyakat ad. Ezt

Dr. Tóth Károly
FOTÓK: FILEP ISTVÁN

keressük minden nap, magasztos és földhözragadt formájában is.
Persze sokféle öröm van.
Az angyal a pásztoroknak
nem olyan örömöt hirdetett, ami mások kárára valósul meg – a mi örömeink a
leggyakrabban ilyenek, amikor az tölt el elégedettséggel,
hogy feljebb kerültem, mint a
másik ember. Itt olyan örömhírről van szó, ami mindenkit
felemel.
A mi örömeink nem tartósak. Még a legnagyobb boldogságot is képes egy apróság beárnyékolni, az eltelt idő pedig
megszokottá, szürkévé teszi.
És főleg: a forrása előbb-utóbb
elmúlik, mint minden ezen a
világon. Az angyalok tartós
örömöt hirdetnek. Olyat, amit
senki sem vehet ki a kezünkből, ami nem inflálódik, nem
válik használhatatlanná.
Irigyelhetjük a pásztorokat, akiknek ilyen angyaluk
volt, aki egyértelműen meghirdette nekik az örömöt.

Pedig nekünk is van angyalunk. Nekünk is ezt az üzenetet küldi Isten 2021 karácsonyán. Az, hogy Jézusban
Üdvözítő született, elég ahhoz, hogy teljes örömünk
legyen. Ez a hír igenis képes arra, hogy elűzze a félelmet, a beletörődést, a
kilátástalanságot.

VLADÁR GÁBOR
református vezető lelkész

Szükségünk van-e az ünnepekre, vagy ki kell iktatni
őket az életünkből, és el kell
törülnünk még a nevüket is?
A válaszadáskor érdemes tudomásul vennünk, hogy az
emberi életnek ritmusa, üteme, aránya van, mint a klas�szikus időmértékes verssoroknak. Életünk ritmusát az
ünnepek adják. Ezeket a ritmusadó, megszentelt időket
vegyük tehát komolyan, mert
életünk fontos elemei! Advent
és karácsony a pillanatnak élő
ember gondolkodását óhatatlanul kiterjeszti visszafelé

Vladár Gábor
a múltba és előre, a jövőbe.
A születésünkre, sőt, arra az
időre, amikor még nem is éltünk, amikor Jézus, Isten
testté lett Szeretete mindenki számára végtelen közelségbe került. Az ünnepre való
felkészülés pedig előre mutat,
az ünnepre, sőt arra az időre,
amikor az örökkévaló Szeretethez kerülünk szívdobbanásnyi közelségbe.
Embervoltunk legmélyebb
titka, hogy lelkünk ugyanúgy befogadhatja a gyermek Jézust, Isten végtelen

A karácsony minden ember
életében egy viszonypont,
mindenki várja az ünnepet.
Ebben az ünnepvárásban a
jelen megélése mellett benne van a múlt is: a régi karácsonyok, emlékek, találkozások, és azok, akikkel már
csak emlékeinkben találkozhatunk. A felnőtt ember
a legtöbbször valójában ezt
várja: az elmúlt gyermekkori karácsonyok meghittségét,
háborítatlanságát.
A 21. századi ember helyzete azonban nehezített mindebben. Karácsonnyal futunk
össze mindenhol, karácsonyról szól hónapok óta minden,
de ez a féktelen áradat mintha el akarná mosni azt a régi,
békés, törékeny karácsonyt.
Fel kell ismernünk, rajtunk
múlik, hogy merre haladunk
ebben! Egy olyan karácsony
kell-e, ami csillogó, a trendeknek megfelelő, mindenki által
irigyelt, vagy olyan, amiben

első a tartalom, amelyben
benne van az Istengyermek,
benne vannak az igazi érzések, az egymásra odafigyelni
akaró találkozások?
Ezt nem lehet csak úgy
megszerezni, leemelni a polcról… Ezt őrizni kell, építeni a
szívekben, vágyni kell és befogadni. Amikor a szívek is ünneplőben vannak, amikor a
lélek érzi a megajándékozottságát, amikor az ember átérez
valami abból a felfoghatatlan
nagyságból, ami 2000 évvel
ezelőtt Betlehem pusztájában
történt.

Kovács Gergő Vilmos

Ajtók a történelemre
ELEK SZILVESZTER

A múlt és a jelen közösségét kötik össze
a soproni evangélikus
templom padsoraiban
lévő szekrénykék ajtói. Az alkotások őrzik azok emlékét, akik
korábban itt imádkoztak – békéért, szeretetért, elszakított
családtagjaikért.

Áldott karácsonyt és sikerekben
gazdag új esztendőt kívánunk!
Dr. Farkas Ciprián
polgármester

Dr. Simon István
alpolgármester

Csiszár Szabolcs
alpolgármester

1784, 1791, 1803 – sorolja az évszámokat dr. Tóth Károly, a
Soproni Evangélikus Gyülekezet igazgató lelkésze, miközben a 18. században, a
templom építésekor készített padsorok között kalauzol
minket. Ezek a számok a padokban lévő szekrények ajtajait díszítik. A nyílászárók a
faanyagok, színek, minták és
méretek elképesztő sokszínűségével kecsegtetik a nézelődőt. Nincs belőlük két egyforma – pedig az épületben
körülbelül 2500 ülőhely található, és nagy részüknél van
szekrény.
– Már a templom elkészültekor kiosztották a családoknak a helyüket – tudtuk meg
dr. Tóth Károlytól. – A kitelepítés ugyan megtépázta közösségünket, illetve sokan
költöztek be Sopronba, akik
otthonra leltek nálunk, azonban így is előfordul, hogy a
család tagjai ma is ott ülnek

Németországban mindmáig sokan őriznek olyan kulcsot, amelyik a soproni templomban lévő szekrényajtók egyikét nyitja.
FOTÓ: FILEP ISTVÁN

a felmenőiknek odaítélt szekrény előtt. Akad olyan, aki
mindmáig használja azt.
A lelkész egy megindító történetet is felidézett.
– Egy kislány 1946 tavaszán
a soproni evangélikus templomban konfirmált. Röviddel ezután őt is kitelepítették Németországba. 50 évvel
később felkereste a templomunkat. Odaült, ahonnét hajdanán követte végig az istentiszteleteket, majd elővett egy
öreg, apró kulcsot a ridiküljéből, és kinyitotta vele a családja szekrényét. Abban még
várta őt egy régi zsebkendő és
énekeskönyv.
Dr. Tóth Károlytól megtudtuk: Németországban
mindmáig sokan vannak,

akik őriznek olyan kulcsot,
amelyik a soproni templomban lévő szekrényajtók egyikét nyitja.
– Évszázadokat átívelő kapocs egy-egy szekrényajtó a
hozzá tartozó névtáblával,
hiszen aki most ott ül, tudhatja, kik ültek korábban ugyanazon a helyen – emelte ki Pelikán András, a gyülekezet
lelkésze. – Templomunkban
generációk sokasága „adta át”
egymásnak a padokat, és ez
a láncolat a jövőbe is mutat.
Így az istentiszteleten együtt
imádkozó közösség nemcsak azokkal van kapcsolatban, akik éppen ott vannak,
hanem azokkal is, akik korábban ugyanott mondták el
imáikat.
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Oltják az 5–11
éves gyerekeket
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Józan Tibor: A díjjal a mögöttem álló családomat is kitüntették

A szíve Sopronért dobog
KÖVES ANDREA

Dr. Józan Tibor, a Soproni Városszépítő Egyesület elnöke vehette át
a hűség napján a Pro Urbe Sopron-díjat, ugyanis városáért, annak
fejlődéséért, hagyományainak ápolásáért kimagaslóan sokat tett.

A kisgyerekek is Pfizer-vakcinát kapnak. FOTÓ: FILEP ISTVÁN
MUNKATÁRSUNKTÓL

Elkezdődött az 5–11 éves gyermekek oltása Sopronban is.
Idén az ünnepnapok (december 24., 25., 26., 31.) kivételével
minden nap 13 és 16 óra között
fogadják az oltásra érkezőket.
Mint arról beszámoltunk (Oltják a gyerekeket, Soproni Téma, 2021. december 15.), a regisztrációs felület december
10-én megnyílt, a regisztráció
után lehet időpontot foglalni
a vakcina beadására. A gyermekeket a kórház Győri út 15.
szám alatti, II. számú épületének első emeletén, a gyermekg yóg yászati szakrendelőben oltják. Az 5–11 éves
korosztály Pfizer-vakcinát

kap – két dózisban, három hét
különbséggel.
Az oltás felvételéhez kérik,
hogy a szülők vigyék magukkal a gyermek taj-kártyáját,
a személyazonosságot igazoló dokumentumok valamelyikét, az oltás beadásához
szükséges kitöltött szülői hozzájáruló nyilatkozatot (ez letölthető a sopronkorhaz.hu
oldalról is), valamint az esetlegesen szedett gyógyszerek
listáját.
Újdonság, hogy már a 12–18
évesek is kérhetik a harmadik
oltást, ők a felnőttekkel együtt
a Várisi úti oltóponton vehetik
fel a vakcinát – az időpontfoglaló oldalon láthatóak a szabad időpontok.

Csillogó szemek
Ajándékcsomagokkal és vidám műsorral tette
szebbé a szerényebb körülmények között élő gyermekek ünnepvárását a soproni önkormányzat.
Hatodik éve szervez karácsonyi ajándékozást rászoruló
gyerekeknek az önkormányzat. Múlt szerdán a Lisztközpontban ünnepi csomagot kaptak a kicsik, majd az
Iszkiri Zenekar koncertjén
táncolhattak.
Dr. Farkas Ciprián elmondta: az önkormányzat gondoskodik azokról a gyermekekről, családokról, akiknél a
szükség is megmutatkozik

karácsonykor. – A csodavárás és a legkisebbek szemében a csillogás sehol sem
maradhat el – hangsúlyozta a polgármester, hozzátéve, hogy elsősorban azokat a
gyermekeket tudják ilyen módon megajándékozni és vendégül látni, akik valamilyen
formában a helyi szociális ellátórendszerrel kapcsolatban
vannak.
Forrás: sopronmedia.hu

– Gratulálok a rangos elismeréshez! Hogyan élte meg
a díjátadás ünnepi, felemelő
pillanatait?
– Nagyon meglepett, és
nagy megtiszteltetéssel fogadom a díjat, az ünnepség során be kell vallanom: alaposan meghatódtam. Amikor
érkezett a hír, hogy én kapom
a centenáriumi esztendőben
a város egyik legrangosabb elismerését, fel is vetődött bennem a kérdés: vajon mivel érdemeltem ezt ki. Így aztán
szépen leültem, hogy összeszedjem magamban azokat a
tevékenységeket, szerepvállalásokat, amelyek erre érdemesre tehetnek.
– Mi minden került erre
a képzeletbeli listára?
– Aktív koromban, amikor
a GYSEV-nél vasútigazgatóként, majd vezérigazgató-helyettesként tevékenykedtem,
a város gazdasága versenyképességének növelése motivált,
ennek jegyében hozzájárultam ahhoz, hogy Sopronban
megvalósult a kombinált fuvarozás és az úgynevezett
„gördülő országút” megszervezése. A Soproni Városi Gazdasági Kamara elnökeként,
majd a megyei kereskedelmi
és iparkamara alelnökeként is
tevékenykedtem, és nyugdíjazásom után, 2007-ben kaptam
a számomra legkedvesebb feladatot: a város legrégebbi civil szervezetének, a Soproni

– Nincs napszak, nincs évszak, bármelyik irányból is közelítem meg a belvárost, hogy ne nyűgözne le – mondta lapunknak dr. Józan Tibor. FOTÓ: FILEP ISTVÁN
Városszépítő Egyesületnek az
elnökévé választottak.
– Hihetetlen aktivitással, elkötelezetten végzi ezt
a feladatot. Számtalan esetben vett részt a város utcáinak, tereinek, parkjainak
és épületeinek szépítésében, elősegítette sok új létesítmény városképbe illő megjelenését. Mit jelent
Önnek Sopron, a leghűségesebb város?
– Életem nagy szerencséje, hogy amikor Budapesten
a közgazdasági egyetem közlekedési szakán megszereztem a diplomámat, akkor a
még ott székelő GYSEV Zrt.
olyan frissen végzett szakembereket „vadászott”, akik német nyelvtudással rendelkeznek, és a kialakítandó soproni
székhelyen szakemberként elhelyezkednének, így kerültem
több mint 50 esztendővel ezelőtt Sopronba. Tolnában születtem, a német nyelv a szülői
házban gyerekként ivódott
belém. A GYSEV-nél a 70-es

években óriási erők mozdultak meg a város idegenforgalmának a fejlesztéséért. Akkor
jött létre a Lokomotív Utazási
Iroda, a 80-as években a Hotel Sopron, oldtimer szerelvények közlekedtek. A felejthetetlen Friedrich Kari bácsi
vezette a vendégcsoportokat,
amikor csak tehettem, én is
velük tartottam. Teljesen elvarázsolt Sopron az ő szemén
keresztül nézve.
– Milyen érzések kerítik
a hatalmába, amikor napjainkban a csodálatosan felújított belvárosban sétál?
– Nincs napszak, nincs
évszak, bármelyik irányból
is közelítem meg a belvárost,
hogy ne nyűgözne le. Minden egyes séta során új és új
impulzusok érnek. Sokat kell
dolgozni ahhoz, amiben én is
aktívan kiveszem a részem,
hogy a járványügyi helyzet
után újra élettel teljen meg a
mi kis ékszerdobozunk.
– Vállalatvezetőként és
aktív közéleti szereplőként

a nap 24 órája sem volt elég,
hogy a feladatai végére érjen. Kik azok, akik a legnagyobb segítséget nyújtották
Önnek mindebben?
– Nagyszerű kollégákkal
dolgoztam együtt, és remek
önkéntesekkel vagyok körülvéve az egyesületben, de a
legnagyobb segítséget, a biztos támaszt a feleségem nyújtotta és nyújtja mind a mai
napig. Együtt végeztünk az
egyetemen, és együtt költöztünk Sopronba. Született egy
fiunk, aki a nyomomba lépve a vasútnál dolgozik, és van
egy beteg lányunk, akinek a
gondozását, mielőtt a Tómalom utcai gyermekotthonba
került, a feleségem végezte
végtelen türelemmel és odaadással. Aki hasonló élethelyzetben van, tudja: nagyon sok
nehézséggel, fájdalommal jár
együtt, de nem tudom elmondani, milyen mérhetetlen szeretetet kapunk tőle. A díjjal a
mögöttem álló családomat is
kitüntették.

135 éves a sóhajok palotája
PLUZSIK TAMÁS

135 évvel ezelőtt nyitották meg a Sopronkőhidai
Fegyház és Börtönt. A büntetés-végrehajtási intézetben a köztörvényes bűnözők mellett a magyar
történelem jeles személyiségei is megfordultak.

Hatodik éve szervez karácsonyi ajándékozást rászoruló gyerekeknek az önkormányzat. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

Ingyenes parkolás
December 20-tól 2022. január 2-ig ingyenes a felszíni parkolás
Sopronban – tájékoztatta lapunkat a Sopron Holding Zrt. A 2022es parkolóbérleteket január 3-tól személyesen a cég Magyar utcai ügyfélszolgálati irodájában lehet megvásárolni, illetve online
bankkártyás fizetéssel is meg lehet venni azokat.

Soprontól 5 kilométerre, Sopronkőhidánál Offerman Theodor társa, Liedenfrost Károly
közreműködésével 1854-ben
cukorgyárat létesített, mely
1879-ig működött. Az országgyűlés 1884-ben hozott rendelete szerint létre kellett
hozni egy új fegyintézetet,
lehetőség szerint a Dunántúlon. A pályázatban Sopron
városa a Kurucdombot, az Offermann Cukorgyár Rt. pedig
a régi gyárépületet ajánlotta
erre a célra. László Zsigmond
miniszteri tanácsos döntése
alapján Kőhidán kezdődött az
új börtön építése 1884-ben.
Két évvel később, 1886 szeptemberében pedig Balkay
István, a fegyintézet első parancsnoka már sajtótájékoztató keretében újságíróknak

is bemutathatta az új intézményt. „Villanyvilágítást már
volt alkalmunk látni, de ilyen
óriási kiterjedésben, minő a
fegyintézet, még soha. Egy
pillanat alatt, mintegy varázsütésre, az egész fegyintézet
686 zárkájában kigyúlt a szép
fehér fény.” – írta Németh Ferenc a Sopron című újságban.
Hivatalosan 1886 novemberében nyitották meg a 700 fő befogadóképességű intézetet,
ahol az elmúlt évtizedekben
a köztörvényes bűnözők mellett a magyar történelem jeles
személyiségei is megfordultak. Például a későbbi bíboros, a nyilasok által elhurcolt
Mindszenty József 1944 karácsonyán a börtön kápolnájában három volt magyar miniszterelnök, gróf Esterházy

1886-ban nyitották meg a 700 fő befogadóképességű intézetet.
FOTÓ: SOPRONKŐHIDAI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

Móric, Kállay Miklós és Lakatos Géza előtt mutatta be az éjféli misét.
– Az elmúlt években a
büntetés-végrehajtáson belül nagymértékű fejlesztések történtek – mondta
Fülöp István András b. ezredes, az intézet mai parancsnoka. – Ennek keretében a
Sopronkőhidai Fegyház és

Börtönben is modern informatikai és biztonságtechnikai rendszert használhatunk,
jelentős konyhafelújítást végeztünk, megújult a gépjárműparkunk, új egészségügyi
részleget alakítottunk ki, és
épületrészek átalakításával,
illetve új körlet megépítésével több lett a férőhely a fegyház területén belül.

Soproni Téma 10. évfolyam
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Bartok Ildikó: Az élet végig értékekkel, szeretetben teljen!

A zene simogatja a lelket

Christmas – Drum & Bass – Classics

December 23., csütörtök 22 óra, Búgócsiga
Akusztik Garden

DJ Ludmilla

Brains koncert

Kórust
szervezett
az idősotthonban,
ülőtánccal mozgatja
meg a szépkorúakat,
szabadidejében pedig szenior örömtáncot oktat. Bartok Ildikó
hétköznapjait áthatja a segítés, amelyben a legfőbb eszköze a zene.

December 28., kedd 19 óra, Hangár Music Garden

FreeDay Band koncert

December 28. 20 óra, Búgócsiga

Aurevoir koncert

December 29., szerda 19 óra, Búgócsiga

Budapest Bár koncert

December 29. 19 óra, Liszt-központ

Odett koncert

December 30., csütörtök 19 óra, Búgócsiga

Nks _ Slow Village

December 30. 19 óra, Hangár Music Garden

A padlás
– A munkám során felfigyeltem arra, hogy a gondozásban, az ápolásban a zene hatalmas segítség, ezért keresni kezdtem, hogyan alkalmazzam ezt a nagy kincset célirányosan – mesélte lapunknak Bartok Ildikó. FOTÓ: FILEP ISTVÁN
Ildikó szerint fontos, hogy
életünk harmadik szakaszát
is minőségben éljük, hogy az
időskor nehézségei ellenére
mégis tudjunk egy elégedett,
boldog életet folytatni.
– A zene csodát művel
– folytatta Ildikó. – Megmozgatja a teljes lényünket, oda
is eljut, ahová más nem tud.
Ezért hatalmas eszköz a kezünkben a demenciával élők
foglalkoztatásában, ápolásában is. Ugyanis a zene érzelmeket vált ki, emlékeket,
élményeket, korszakokat,
helyszíneket idéz fel. Ezáltal
a célirányos alkalmazása segít a demenciával élőnek az
eltűnt képességek, például az
elveszett memória kompenzálásában. Kutatások bizonyítják, hogy a demencia enyhe stádiumában lassítja is az
állapot előrehaladását. Tavaly
ősszel megszűnt az ausztriai

munkám, a Soproni Szociális Intézménytől pedig megkerestek, így tudtam: eljött
végre az idő, hogy Magyarországon dolgozzam. Január
óta a Balfi Úti Idősek Otthonában vagyok terápiás munkatárs. A zene minden formáját igyekszem beilleszteni az
ellátottaink életébe.
Ildikó nyáron már kórust
is alapított az idősotthonban,
ennek jelenleg 15 tagja van. Mivel a vírushelyzet miatt most
csoportos foglalkozásokat
nem tarthat, ezért azt találta
ki, hogy karácsonyra a tagokkal egy betlehemes hangjátékot készít. Mindenkivel egyénileg felveszi a saját részét,
majd a produkciókat összevágja, zenésíti. De nemcsak
zenél és énekel az idősekkel,
például ülőtáncos foglalkozásokat is tart, amelyeken koreográfiákat is megtanulnak.

Tavaly volt olyan online órája a Soproni Szociális Intézmény szervezésében, amelyen 25 intézményből vettek
részt az idősek.
– Már nagyon várom, hogy
folytathassuk a csoportos
összejöveteleket – tette hozzá Ildikó. – Addig is egyénileg
foglalkozom az idősekkel, illetve akik egy szobában laknak, azokkal együtt zenélünk,
táncolunk.
Szabadidejében Ildikó
már három éve szenior örömtáncot tanít, amelyre szintén nagy az igény Sopronban.
És hogy hol tölti az ünnepeket? Idén hazautazik Adára a
szüleihez, ott lesz a lánya és
a húga, valamint az ő családja is. Mindig magyar zenéket,
a Kiskarácsonyt, a Mennyből az angyalt hallgatják a fa
alatt, és együtt mennek az éjféli misére.

Hétköznapi hős: D
 unaveczki Attila barátaival alapította a Startup Sopront

A vállalkozói közösség oszlopa
MADARÁSZ RÉKA

Évek óta dolgozik a soproni vállalkozói élet felpezsdítésén Dunaveczki Attila. Összetartó kis
csapatával a Startup Sopron keretén belül érdekfeszítő előadásokat, workshopokat szervez.
Attila saját vállalkozását
szerette volna fejleszteni,
amikor hasonló gondolkodású társaival eljutott egy
burgenlandi, majd több győri startup eseményre. Rögtön felmerült bennük, hogy
Sopron is megérdemelne egy
olyan fórumot, ahol találkozhatnak azok az emberek, akik
szeretnék ötletüket megvalósítani és azok a vállalkozók, akik a vállalkozásukat
akarják fejleszteni. Így alapította meg barátokkal, helyi

EZ LESZ… – programajánló

December 26., vasárnap 21 óra, Búgócsiga

HUSZÁR JUDIT

Bartok Ildikó szerbiai magyar, Adán élt 2006-ig és eredeti szakmájában: tanítóként
dolgozott. A háború okozta
helyzet sokakat kényszerített távozásra a szülőföldről,
Ildikó is Ausztriába ment a
családjával.
– Házi gondozással kezdtem foglalkozni, ehhez el is
végeztem egy gerontológiai
szakgondozó (a gerontológia
az öregkorral foglalkozó tudomány – a szerk.) képzést
Budapesten – mesélte Ildikó. – Eleinte kint éltem, majd
2014-ben Sopronba költöztem. Megszerettem ezt a várost, nagyon emlékeztet a
hazámra. A munkám során
felfigyeltem arra, hogy a gondozásban, az ápolásban a zene hatalmas segítség, ezért
keresni kezdtem, hogyan alkalmazzam ezt a nagy kincset célirányosan. Németországban zenegeragógiai
képzésre jelentkeztem, ami
talán túlzás nélkül mondhatom, ma még kuriózumnak számít. Az ápolói munkát így felváltotta az idősek
foglalkoztatása.

2021. december 22.

vállalkozókkal a Startup Sopront 2019 júliusában.
– A „startup” az újonnan
alapított, nagy növekedési potenciállal rendelkező, induló
vállalkozásokat jelenti, amelyeket termék- vagy üzletimodell-innováció jellemez – tudtuk meg Dunaveczki Attilától.
A Startup Sopron közössége minden hónap 3. szerdáján
találkozik. Igyekeznek megmutatni, hogy a vállalkozás
nem ördögtől való. Az összejövetelekre többnyire olyan

AJÁNLÓ: Dunaveczki Attilát a párja ajánlotta Hétköznapi hős
rovatunkban, ugyanis azt írja róla, hogy „Ő volt az egyik megálmodója a Startup Sopronnak, mely azzal a céllal jött létre, hogy
a soproni vállalkozókat egy csapattá formálja és összehozza, illetve a leendő vállalkozókat segítse. Attila azonban nemcsak a soproni startup-élet felpezsdítésén dolgozik, hanem saját ötletét is
építi, mely a pandémia alatt home office-ba kényszerült dolgozóknak és vállalatoknak is segítséget nyújtana.”.

startupokat hoznak, akik a
társadalomért is tesznek.
A Soproni Egyetemmel partnerségi viszonyt ápolnak, közös programokat szerveznek.
– A soproni iparkamara
pozitívan fogadta a kezdeményezésünket, így közösen
létrehoztuk a Startup Klub
Sopront, és rendszeresen tartunk városi kerekasztal-beszélgetéseket – folytatta Attila. – Közösségünk már 80–90
fős, Startup Lab nevű face
book-oldalunknak pedig több
mint 1100 követője van. 2020
januárjában elnyertük az
INPUT program támogatását,
melynek én vagyok a soproni
területi koordinátora. A program jóvoltából még színvonalasabb előadókat tudunk
meghívni, továbbá workshopokat, képzéseket tartunk
egyetemistáknak, és középiskolásoknak is szerveztünk ötletversenyt.
A Startup Sopron
tagjainak a célja, hogy a
helyi fiataloknak ne az

legyen a jövőképük, hogy reggelenként a határon állnak
sorba, hanem hozzanak létre
valami egyedit, amivel a helyi ökoszisztémát színesítik.
Büszkék arra, hogy több helyi
startup a hatásukra nőtte ki
magát, és remélik, az ötletverseny hatására olyan soproni
csapatok jönnek létre,
amelyek
tovább
tudnak
fejlődni.

Dunaveczki Attila a soproni iparkamarával közösen létrehozta
a Startup Klub Sopront.

December 30. 19 óra, Soproni Petőfi Színház
További időpontok: december 31. 15 óra, január 5. 17 óra,
január 6. 17 óra, január 10. 17 óra és január 11. 17 óra

Újévi koncert

Január 1., szombat 18 óra, Liszt-központ
A Soproni Liszt Ferenc Szimfonikus Zenekar hangversenye.
Vezényel: Oberfrank Péter, Liszt-díjas karmester, műsoron
Szarka Gyula És mégis élünk című műve.

Crescendo – A tehetség kötelez

Január 5., szerda 18 óra, Liszt-központ
Liszt és Schumann virtuóz zongoraművei Horváth Ábel zongoraművésszel és kamarazene a Wespa-vonósnégyessel.

Emigránsok

Január 7., péntek 19 óra, Liszt-központ
További időpont: január 8. 19 óra

„Valami fáj, ami nincs”

Korabeli dokumentumok a népszavazás időszakából, Bognár
Béla képeslapgyűjtő anyagából.
A tárlat megtekinthető január 8-ig a Széchenyi István
Városi Könyvtárban.

„Csak az idő a tiéd”

Soproni Somlai Attila festőművész kiállítása január
16-ig 10–18 óráig látható a Liszt-központban.

Szent Mihály nyomában

A Deák Téri Általános Iskola diákjainak kiállítása január 30-ig látható a Macskakő Gyermekmúzeumban.

Biztonságos ünnepek
ETZL EDGÁR

Adventi gyertya, karácsonyfaizzó, csillagszóró és tűzijáték – számos eszköz, mely tüzet okozhat az ünnepek alatt.
A szakember segítségével
összegyűjtöttük, mire kell figyelni, hogy biztonságban teljen az év vége.
A konyhai tüzek mellett
sajnos minden decemberben
előfordul adventi koszorúval, karácsonyfával vagy tűzijátékkal kapcsolatos tűzeset. – Nemcsak a nyílt láng,
de elektromos eszköz hibája
is okozhat bajt – kezdte Holzmann Péter tűzoltó alezredes,
a Soproni Katasztrófavédelmi Kirendeltség hatósági osztályvezetője, aki elmondta a
legfontosabb szabályokat. Az
adventi koszorú környékén
ne legyen éghető anyag, mert
a gyertyák lángja könnyen átterjedhet a közeli tárgyakra.
– A legbiztonságosabb az, ha
csak akkor égetjük a gyertyát,
amikor a szobában tartózkodunk. A karácsonyfára egyáltalán nem érdemes égő gyertyát tenni, mert az a viasz
lecseppenésekor felborulhat,
és tüzet okozhat – figyelmeztetett a kirendeltség-vezető.

Bár a csillagszóró szikrái
nem tudják meggyújtani a fát,
Holzmann Péter szerint óvakodni kell attól, hogy a pálca felizzó része hozzáérjen a
tűlevelekhez vagy a papírdíszekhez. A LED-es fényfüzéreket lehetőleg csak megbízható üzletből szerezzük be!
Ne feledjük, pár év használat
után ezeket is cserélni kell!
Szinte minden szilveszterkor van olyan eset, amikor
a tűzijáték eltalálja a tujákat.
– A tűlevelű fák gyúlékonyabbak. Gyantatartalmuk miatt
annyira jól égnek, hogy ha
az egyiket eltaláljuk, hamar
leéghet az egész fasor, és a
közeli faépítmények is károsodhatnak – magyarázta
Holzmann Péter, aki javasolta, hogy a kijelölt boltokban
vásárolt tűzijátékokat úgy lőjék ki, hogy az se repülés, se
zuhanás közben ne érjen a tujákhoz. A boltban a szakképzett árusnak tájékoztatnia
kell a vásárlót a pirotechnikai eszközök használatáról.
A petárdák használata továbbra is szigorúan tilos!
A tűzoltó alezredes elmondta: a helyiek általában
éberek, és idejében eloltják a
veszélyes tüzeket.

2021. december 22.

CIVITAS FIDELISSIMA

2021 A SOPRONI NÉPSZAVAZÁS CENTENÁRIUMA

Soproni Téma

Advent a csodavárás időszaka, halljuk meg a lépteket!

A szív ünnepe

Ég mind a négy gyertya az adventi koszorúkon. Az
utolsó láng a szeretetet jelképezi, és egyértelműen mutatja: hamarosan itt a karácsony.
Meggyújtották a negyedik
gyertyát is a város adventi koszorúján. Vasárnap este
több tucatnyian gyűltek ös�sze a Várkerületen a város
karácsonyfája és az adventi
koszorú mellett. A rendezvényen elsőként dr. Farkas Ciprián szólt a megjelentekhez.

A polgármester összefoglalta az idei év történéseit, felsorolta a 2021-ben megvalósult fejlesztéseket: az M85-ös
továbbépítését, az új uszoda,
valamint a parkolóház átadását, illetve a népszavazás centenáriumán tartott rendezvénysorozat jelentőségéről

is beszélt. – Száz éve csoda
történt Sopronban, mi adtunk erőt, reményt, hitet a
világháború és Trianon után
az egész országnak – hangsúlyozta dr. Farkas Ciprián.
– Advent ismét a csodavárás
időszaka, halljuk meg a felénk
tartó lépteket!
A rendezvényen Vladár
Gábor református lelkipásztor, dr. Tóth Károly evangélikus igazgató lelkész, valamint
Szabó Bertalan OP., a domonkos rend házfőnöke szólt karácsony üzenetéről.

A mi karácsonyunk

Az adventi koszorú negyedik gyertyáját Bolyky Emília
gyújtotta meg, a programon
közreműködött Sopron Város
Fúvószenekara.
A Jereván-lakótelepen, a
szolgáltatóháznál is meghitt
ünnepséget tartottak. Itt a településrészi önkormányzat
képviselői: Csiszár Szabolcs
alpolgármester, Tóth Éva, a
részönkormányzat elnöke és
Magas Ádám gyújtotta meg a
gyertyákat. A rendezvényen
a Jereván–Lővéri Nyugdíjas
Klub adott műsort.

Adományok a SOSZI-nak és a karitásznak
Több karácsonyi ajándékot is kapott az elmúlt napokban a Soproni Szociális Intézmény (SOSZI). Mint facebook-oldalukon írják: az Alternatívák Alapítványhoz érkezett
egy nagyobb összegű anonim felajánlás,
melyből úgy döntöttek, hogy a hajléktalan
ellátásnak vásárolnak ajándékokat. Vastag

kesztyűket, zoknikat, aláöltözeteket, sapkákat kapnak az ellátottak 300 ezer forint
értékben, valamint 120 ezer forintért konzerveket is adományoztak nekik. A Balfi úti
Idősek Otthonát a Borlovagok és Borbarátok
Egyesülete támogatta. Ahogy minden évben, úgy idén is ajándékcsomagokat állítot-

tak össze – gyümölcsökkel, minőségi csokoládéval, tartós élelmiszerrel. Népszerűek
napjainkban a jótékonysági hangversenyek
is. Múlt héten a soproni Szent Júdás Tádétemplomban tartottak koncertet, amelynek
több mint 400 ezer forintnyi bevételét a Harkai Karitász speciális csoportja kapja.

Emlékérme a hűség napján
MUNKATÁRSUNKTÓL

A soproni népszavazás centenáriumán
emlékérméket bocsátott ki a Magyar Nemzeti Bank „Sopron, a
leghűségesebb város”
megnevezéssel.
Az 1921-es népszavazás 100.
évfordulója alkalmából 15 000
forint névértékű ezüst emlékérmét és annak 3000 forint névértékű színesfém változatát bocsátotta ki a Magyar
Nemzeti Bank. (Erről lapunkban is többször beszámoltunk, például: Ezüst emlékérme Sopronról, Soproni Téma,
2020. május 20.)
Az emlékérme előlapján a
népszavazás előkészítésében

A különleges, négyzet alakú érméket Soltra E. Tamás szobrászművész tervezte.
és szervezésében, az országos és helyi közvélemény
megnyerésében jelentős
szerepet játszó polgármester, Thurner Mihály portréja látható, hátlapja a soproni

népszavazásnak állít emléket. Négyzet alakú keretben
a szavazópolgárok csoportjának ábrázolása szerepel,
melyet korabeli filmfelvétel
inspirált.

JEGYZET
HORVÁTH FERENC
főszerkesztő

A városi adventi koszorú negyedik gyertyáját Bolyky Emília gyújtotta meg édesapja segítségével. FOTÓ: FILEP ISTVÁN
HUSZÁR JUDIT
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A tervező, a soproni Soltra E. Tamás érem-, festő- és
szobrászművész mesterjegye a hátlap szélén – a szavazóláda ábrázolásába illesztve
– szerepel.

Mi tagadás, fura, balsejtelmes időket élünk.
Ilyenkor, karácsony táján, amikor visszatekintünk a magunk mögött hagyott hónapokra, gondolatban számba vesszük a velünk történt jó és
rossz dolgokat. Milyen évünk is volt? Eltekintve az egyéni örömöktől és bánatoktól, nyugodtan leírhatom, hogy
nehéz, nagyon nehéz.
„Karácsony azonban – a
Az elmúlt évet – éppszámvetésen túl – minúgy, mint az előzőt
dig magában hordozza az
– beárnyékolta a viújrakezdés, a »jövőre jobb lágjárvány, annak
minden gazdasági és
lesz« reményét. Annak a
reményét, hogy 2022 kará- szociális vetületével
és számtalan egyéni
csonyán már felszabadultragédiával.
tabban ünnepelhetünk.”
Nehéz és fájdalmas felidézni, hogy
kiket veszítettünk el. Nem sorolom, mert nem
akarom újra feltépni a még be sem gyógyult sebeket. A karácsony azonban – a számvetésen túl
– mindig magában hordozza az újrakezdés, a
„jövőre jobb lesz” reményét. Annak a reményét,
hogy 2022 karácsonyán már felszabadultabban
ünnepelhetünk.
Persze, ha lesz még karácsony. Én ahhoz a
korosztályhoz tartozom, amelyik hivatalosan
nem a Mikulást várta, hanem a Télapót, ahhoz a
korosztályhoz, amelyiknek a karácsony fenyőünnepet jelentett. Pontosabban jelentett volna,
mert otthon szentestén, mi az angyalkák csilingelését vártuk, és a Mennyből az angyalt énekeltük a feldíszített fa körül. Mindez arról jutott
eszembe, hogy az Európai Bizottság – egy biztosi előterjesztés szerint – a hivatalos kommunikációból szeretné kitörölni a karácsony szót,
arra hivatkozva, hogy Európában nem mindenki keresztény, és nem mindenki tartja a keresztény ünnepeket… Lehet. Lehet, hogy ez így van,
de azok is a zsidó–keresztény kultúrkörben nőttek fel, akik most megtagadják önmagukat. Ez a
kultúra tartotta meg Európát az elmúlt évszázadokban, évezredekben. És a jövőben sincs
más út előttünk!
Az Európai Bizottság tervét a tudósítások
szerint határozottan bírálta Ferenc pápa is.
„A történelemben már annyi diktatúra próbált így cselekedni. Gondoljunk csak Napóleonra! Gondoljunk a náci diktatúrára, valamint a
kommunistákra!” A katolikus egyházfő kitért
arra is, hogy az EU-nak vissza kellene térnie
az alapító atyák szellemiségéhez. „Az Európai
Uniónak óvatosnak kell lennie, nem léphet az
ideológiai gyarmatosítás útjára, mert ez megosztja az országokat, és bukásra ítéli az uniót.”
Ehhez nincs mit hozzátenni, legfeljebb an�nyit, hogy a pápa állásfoglalása pontosan megegyezik a magyar kormány évek óta hangoztatott véleményével. Csak remélhetjük, hogy az
unió bizarr ötlete a semmibe vész, és a karácsony karácsony marad. Mindannyiunknak.
(A tényekhez tartozik, hogy felháborodás hatására a biztos visszavonta javaslatát, így ez
a kérdés egyelőre lekerült a napirendről, de az
eset jól mutatja, hogy az unióban merrefelé is
halad egyesek gondolkodásmódja.)
Egyelőre tehát megnyugodhatunk, és ha mi,
soproniak együttesen körülállnánk a várkerületi Mária-oszlop melletti városi karácsonyfát,
akkor nagyon sok ajándékot bonthatnánk ki
együtt, hiszen ott sorakoznának mindazok az
eredmények – a gondok ellenére is –, amelyeket
közösen értünk el, s éreznénk az összefogás erejét, amely segít bennünket a következő esztendőben is, hogy jobb időket éljünk.
Áldott karácsonyt, soproniak, áldott karácsonyt, Sopron!

HÉTKÖZNAPI HŐSÖK
Szerkesztőségünk elkötelezett a soproni emberek bemutatása mellett. Olyan személyeket keresünk, akik szűkebb–tágabb
környezetükben valamiért kiérdemelték a körülöttük élők szeretetét, tiszteletét. Bárki, akire felnéznek olvasóink! szerkesztoseg@sopronitema.hu
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Karácsonykor megkóstolják a saját boraikat, valamint különlegességeket is

Soproni borászok egy kávé mellett
KÖVES ANDREA

Sopron két jól ismert, sikeres borászát invitáltam adventi beszélgetésre, legnagyobb meglepetésemre kiderült: Iváncsics Zoltánnak és
Taschner Kurtnak ez az első közös kávézása.
– Egy-egy pohár nemes bor
kortyolgatása lenne igazán
illő a közös eszmecseréhez,
de kora délutáni beszélgetésünk után még ezernyi
a tennivalójuk. Ha most
egymás boraiból kellene
legalább képzeletben választani, akkor gyanítom,
egyiküknek sem okozna
gondot ez a feladat.
Iváncsics Zoltán: – Ismerjük egymás borait, hiszen
több közös rendezvényünk is
volt már Kurttal, és örömmel
kóstoltam a nedűit. Borversenyeken is rendszeresen találkozunk, bár én már ritkábban
veszek részt ezeken az eseményeken, hadd teljesedjenek ki
a fiatalabbak!
Taschner Kurt: – A borvidéken én kezdem leghamarabb az Irsai szüretet, Zoli
mindezt kicsit később teszi.
Viszonylag közel vannak a
szőlőink egymáshoz, mégis
egészen más ízvilágú a két Irsai Olivér, de szerintem mindegyik nagy élményt nyújt a
fogyasztóknak. Etalonnak
tartom az Iváncsics Pince

Soproni Quartett Cuvée-jét és
a merlot rozéját.
– Itt állunk az ünnep kapujában, amikor jó lenne átélni nyugodtan a várakozás
időszakát. Egy borásznak
mit hoz ez az időszak?
I. Z.: – Őszintén szólva alig
bírjuk magunkat utolérni.
A napokban az időjárásnak
köszönhetően metszettem
a szőlőben, a feleségemmel
reggeltől estig készítjük az ünnepre a borokat, szerencsére
nagy a forgalom nálunk, és készülünk a palackozásra is. Az
éves értékesítés 20–30 százaléka ilyenkor zajlik, pihenésről majd csak az ünnepek alatt
eshet szó.
T. K.: – Mi sem unatkozunk, folyamatosak a palackozások, az eladások, bár a
vendégforgalom a járványügyi
helyzet miatt nálunk is kissé
visszaesett. A szőlő egész évben folyamatos figyelmet követel: ha az ember nyitott
szemmel jár, folyamatosan
megtalálja a munkát.
– A közelgő év vége egy
kis összegzésre is alkalmat

Iváncsics Zoltán és Taschner Kurt elismert borász – viszonylag közel vannak a szőlőik egymáshoz. FOTÓ: FILEP ISTVÁN
ad. Mire a legbüszkébbek
2021-ben?
I. Z.: – Röviden összefoglalva arra, hogy átvészeltük
ezt az évet. A borász szakmát nagyon érzékenyen érintette a járvány az éttermek,
szállodák rendeléseinek megcsappanása miatt. A megmaradáshoz segített az állami
támogatás is, illetve szerencsére hűséges vásárlóink
nem pártoltak el tőlünk, akiket ünnepi kedvezményekkel
vártunk. A legnagyobb idei
büszkeségünk, hogy a 2018-as

kékfrankosunkat a napokban
választották meg Sopron város legjobb vörösborának.
T. K.: – Az összes borászatra igaz, hogy gazdaságilag nagyon nehéz évet tudunk magunk mögött, ugyanakkor az
elmúlt három hónapban életem legnagyobb elismeréseit
kaptam. Aranyérmet nyertem
a világ egyik legrangosabb
borversenyén Berlinben a
2018-as évjáratú cabernet sauvignonnal, illetve a 2021-es Irsai Olivérünk nemcsak a legkorábban forgalomba hozott

Irsai Olivér lett idén, hanem a
legjobb is, 409 nevezett minta közül a Champion-díjat vihettük haza a magyarországi
újborok versenyéről.
– Vajon milyen bor kerül
majd egy borász asztalára a
karácsonyi ünnepi vacsora
mellé?
I. Z.: – Karácsonykor szép
hagyomány nálunk, hogy családi körben tartunk egy kis
meghitt borkóstolót részben
a saját nedűinkből, részben
az év közben kapott különlegesebb ajándékborokból.

Ilyenkor ízleljük meg a frissen
palackozott Irsai Olivérünket
és rozénkat: a családtagok pedig értékelik is az üde borokat.
T. K.: – Nálunk is hagyományosan telnek az ünnepek nagy családi forgatagban.
Anyósom remek hidegtálat
készít, ehhez a fehérborok illenek, a meleg fogásokhoz pedig jöhetnek a vörösborok. Nálunk is ilyenkor kerülnek elő a
borász barátoktól, ismerősöktől kapott különlegességek, és
együtt élvezzük az ünnephez
illő ízeket.

FELHÍVÁS

JELENTKEZÉSI LAP

Tisztelt Soproni Választópolgárok!

Alulírott jelentkezem a választási feladatok szavazás napi lebonyolításában
közreműködő szavazatszámláló bizottságok választott tagjának

Munkatársakat keresünk a választási feladatok szavazás napi lebonyolításában közreműködő 50 szavazókörbe a szavazatszámláló bizottságba.

1.

Név:

2.

Személyi szám:

3.

Születési hely, idő:

4.

Bejelentett állandó lakcím:

A választási eljárásról szóló törvény értelmében a szavazatszámláló bizottság választott
tagja egyebek között nem lehet:
• párt tagja,
• a választókerületben jelöltet állító jelölőszervezet tagja,
• a választókerületben induló jelölt hozzátartozója,
• központi államigazgatási szervvel vagy Sopronban hatáskörrel rendelkező egyéb
közigazgatási szervvel kormányzati szolgálati jogviszonyban, politikai szolgálati
jogviszonyban, biztosi jogviszonyban, szolgálati vagy más, munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy a közalkalmazott kivételével.

5.

Vezetékes telefonszám:

6.

Mobil telefonszám:

7.

E-mail-cím:

8.

Foglalkozás:

A bizottság választott tagjai a választás napján végzett munkájukért tiszteletdíjban
részesülnek, valamint a szavazást követő napon mentesülnek a jogszabályban előírt
munkavégzési kötelezettségük alól, és erre az időre átlagbér illeti meg őket.

9.

Munkahely megnevezése, címe:

10.

Munkahelyi telefonszám:

Várjuk a Sopronban (beleértve Balf, Brennbergbánya, Sopronkőhida településrészeket
is) állandó lakcímmel rendelkező azon választópolgárok jelentkezését, akik választott
tagként részt vennének a szavazatszámláló bizottságok munkájában.
A szavazatszámláló bizottságok választott tagjait Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat közgyűlés – várhatóan a 2022. februári ülésén – választja meg, megbízatásuk
négy évre szól. A Közgyűlés döntéséről az ülést követően értesítjük a jelentkezőket. A
szavazatszámláló bizottságok az országgyűlési képviselők 2022. évi választása alkalmával kezdik meg működésüket.

A jelentkezés jelentkezési lappal történik. A jelentkezéshez felhasználható az itt található jelentkezési lap, amely letölthető a www.sopron.hu weboldalról, vagy átvehető
a Polgármesteri Hivatal (Sopron, Fő tér 1.) információs pavilonjában is.
Jelentkezési határidő: 2022. január 7.
Bővebb felvilágosítás a 99/515-115-ös telefonszámon kérhető.
A kitöltött jelentkezési lapot dr. Sárvári Szabolcs jegyző, HVI vezető,
Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, 9400 Sopron, Fő tér 1.,
vagy az igazgatas@sopron-ph.hu címre kérjük eljuttatni.
Tisztelettel:
Dr. Sárvári Szabolcs
jegyző
a Helyi Választási Iroda vezetője

A jelentkezési lap aláírásával egyben nyilatkozom, hogy az adatkezelési tájékoztatót
megismertem, megértettem és személyes adataim kezeléséhez hozzájárulok. Az
adatvédelmi tájékoztató a www.sopron.hu/onkormanyzat oldalon a választási iroda
linken érhető el.
Sopron,
jelentkező aláírása

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: 2022. január 7.

2021. december 22.
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2021 A SOPRONI NÉPSZAVAZÁS CENTENÁRIUMA

A hűség kötelez
MUNKATÁRSUNKTÓL

A népszavazás centenáriumára emlékezett a Soproni Egyetem. Mint ismert, a soproni diákság 100
évvel ezelőtt kulcsszerepet játszott a történelem
alakulásában.
December 16-án tartotta megemlékező rendezvényeit a
Soproni Egyetem. A program
az Erdészeti Múzeumban a
„Magyarok maradtunk” – történeti kiállítással és történelmi keretjátékkal kezdődött.
Ezután az evangélikus
templomban rendeztek emlékező műsort, itt ifj. Sarkady Sándor felidézte a
soproni egyetemisták elvitathatatlan szerepét a népszavazás előkészítésében.
Dr. Fábián Attila rektor
elmondta: a száz évvel ezelőtti főiskolások mindent

megtettek, azért hogy rávegyék az embereket a szavazásra. Dr. Farkas Ciprián
polgármester pedig arról beszélt, hogy 100 éve a harangok is hirdették a népszavazás
eredményét. A rendezvényen
részt vett Barcza Attila, Sopron és térsége országgyűlési
képviselője is.
Az ünnepi program a Lisztközpontban egy adventi koncerttel zárult, ahol az egyetem vezetése mellett szintén
részt vettek a város elöljárói,
valamint a történelmi egyházak képviselői.

A centenáriumi program adventi koncerttel zárult a Liszt-központban. FOTÓ: NÉMETH PÉTER

EZ TÖRTÉNT – múltidéző
390 ÉVVEL EZELŐTT, 1631. december 29-én hunyt el Sopronban Lackner Kristóf, Sopron város egyik leghíresebb polgármestere, városbíró, jogtudós, ötvös, író.
220 ÉVVEL EZELŐTT, 1 801. december 25-én született Sopronban Martiny Frigyes, Sopron város polgármestere, városkapitány, főbíró és országgyűlési követ, az 1848–49-es forradalom és szabadságharc lelkes híve.
160 ÉVVEL EZELŐTT,1861. december 25-én született Sopronban Thirring Gusztáv statisztikus, demográfus, földrajztudós,
természetjáró, az MTA tagja. A Nyugatmagyarországi Liga elnökeként óriási munkát végzett Nyugat-Magyarország megtartása érdekében és a soproni népszavazás ügyében.
155 ÉVVEL EZELŐTT,1866 szilveszter estéjén gyúltak ki először a gázlámpák Sopronban. A gázvilágítás bevezetéséhez
szükséges gázt a Somfalvi úti gázgyárban állították elő.
105 ÉVVEL EZELŐTT, 1916. december 27-én hunyt el Kern Tóbiás utcaseprő, mesemondó. Bünker János Rajnárd 1906-ban
tette közzé 113 népi eredetű tréfás történetből, mondából és
meséből álló gyűjteményes kötetét, amelynek soproni német
nyelvjárásban közölt anyagát az analfabéta soproni mesefa
szolgáltatta.
100 ÉVVEL EZELŐTT,1922. január 1-jén Sopront és a népszavazás által érintett területet a szövetséges tábornoki kar hivatalosan is átadta Magyarországnak.
55 ÉVVEL EZELŐTT, 1966. december 23-án hunyt el Sopronban Faller Jenő bányamérnök, múzeumigazgató. A bányamérnöki kar Miskolcra költözése után a Központi Bányászati
Múzeum első igazgatója, melyet nemzetközi jelentőségűvé fejlesztett.
50 ÉVVEL EZELŐTT,1972. január 1-jén alapította meg a Magyar Tudományos Akadémia a Geodéziai és Geofizikai Kutatóintézetet Sopronban (Csatkai Endre u. 6.). Feladata a geodézia és a geofizika területéhez tartozó alapkutatások végzése, a
hozzá kapcsolódó terepi és laboratóriumi munkák folytatása,
ezeknek a megfigyelési adatoknak tudományos feldolgozása,
értelmezése és közzététele volt.
A SZÉCHENYI ISTVÁN VÁROSI KÖNYVTÁR INTERNETES
OLDALÁN (WWW.SZIVK.HU) MEGTALÁLHATÓ ADATBÁZISBÓL KÖZLÜNK RÉSZLETEKET.
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„Sopron vérében van a hazaszeretet, a hűség”

Csak az idő a tiéd
MADARÁSZ RÉKA

Január 14-ig még megtekinthető Soproni
Somlai Attila festőművész 60. önálló tárlata a Liszt-központban.
A Csak az idő a tiéd című kiállítás mottója a civitas fidelissima
példaadó, örökérvényű
hármas üzenete: haza,
szeretet, hűség.
A Szász Endrével töltött tanulóévek után Soproni Somlai Attila hosszabb ideig élt
Ausztráliában, Olaszországban és Németországban. 1995ben tért haza, és önként vállalt magányában alakította ki
a saját világát.
– „Tiszteld az eget, mint
apádat, a földet, mint anyádat,
s rajta minden élőlényt, mint
testvéreidet” – tartja az indián közmondás, melyet íratlan szabálynak tekintek, és
amelyről úgy gondolom, hogy
a benne foglaltakat az új generációknak meg kell tanulniuk
– mondta elgondolkodva a művész. – Szent kötelességemnek
tartom, hogy a városomnak a
hűség évében iránytűt adjak a
történelméhez, leginkább pedig a középiskolás korosztálynak, mert ők alakítják a jövőt.
Soproni Somlai Attila a kiállításon felvonultatja történelmünk – és benne Sopron
történelmének – nagyjait, akik
a múlt századot mozgatták.
– A mai világban különösen fontos az értékeink megőrzése. Az elmúlt 100 évben
nem változott semmi – folytatta. – Nincs új a nap alatt.
1921-ben a világot ugyanazok
a globális erők mozgatták, a

– A földön rengeteg érték van, melyek mellett, ha elrohanunk, ha nem hajolunk le értük, szegényebbek leszünk – vallja Soproni Somlai Attila. FOTÓ: FILEP ISTVÁN
nemzetünket ugyanúgy támadások érték, és ugyanúgy
a valóságunkat kellett megvédenünk, akárcsak ma. Sopron
vérében van a hazaszeretet, a
hűség. Azon az állásponton
vagyok, hogy ha valaki jót tesz
az életében, egy egész századnak tesz jót.
A tárlaton összesen huszonnyolc kép kapott helyet.
A művész napra pontosan két
évet dolgozott a festményeken, mialatt egy egész századot ismert meg. Munkája
grandiózus voltát jól szemlélteti, hogy 240 folyóméter
keretet és 65 négyzetméter
vásznat használt fel.

– Sok irodalmi nagyság
kapott helyet az alkotásaimon, melyekhez az idézeteket ugyancsak én választottam. A szempont az volt, hogy
a soproniak hitét tudjam erősíteni – tette hozzá. – A munka
azonban még korántsem ért
véget, ugyanis az a célom, hogy
az összes kiemelkedő magyar
író gondolatait megörökítsem.
A jelenkort mozgató írókon, államférfiakon kívül napi hőseink is visszaköszönnek
a képeken. Attila mosolyogva
mesélte, hogy éppen Balatonfüreden izgult Szilágyi Áron
harmadik olimpiai érméért,
így a varázslatos balatoni táj

mellett megidézte a kardvívót is. Arra a kérdésünkre
pedig, hogy hogyan lehet valakinek 59 évesen a 60. önálló tárlata, csak ennyit felelt:
– Van olyan év, amikor három
helyre is megyek az anyagommal, persze úgy, hogy új képeket teszek hozzá. Hiszem,
hogy a négy fal között elhangzó vers nem ér semmit, az a jó,
ha mindenki hallja. Zárásként
pedig visszakanyarodnék az
indián közmondáshoz: a földön rengeteg érték van, melyek mellett, ha elrohanunk,
ha nem hajolunk le értük, szegényebbek leszünk. Hiszen
csak az idő a miénk.

TALLÓZÓ – válogatás a korabeli sajtóból

1986

Metalkondi Sopronból
(…) ha a soproni Metalon Vasés Járműipari Szövetkezet nevét halljuk, akkor valamilyen
új gyártmányról, meglepő kezdeményezésről van szó. Nem
mintha régi termékeivel bármi probléma is lenne, gondoljunk csak a Sopronban kifejlesztett kempingfőzők és kiegészítő
berendezéseik sikerére, sokkal
inkább azért, mert a Metalonban nemcsak hangoztatják, hanem őszintén vallják is: állandó
megújulás nélkül nem tarthatják a lépést a velük szemben
támasztott követelményekkel.
Más kérdés, hogy ezeket a követelményeket gazdasági érdekeiknek megfelelően tudatosan
támasztják magukkal szemben.
A Metalon jövőre az üzletekbe
kerülő újdonsága a Metalkondi
fantázianévre hallgató új sportszer, amely a házgyári lakások
egy-egy ajtókeretére felerősítve
gyakorlatilag mindazt az edzési lehetőséget kínálja, amit ma
csak egy speciálisan felszerelt
body-building terem nyújt a tulajdonosának. (Kisalföld)

1951

Gyorsított képzés
A szénbányászatra, valamint az
érc- és vegyes bányászatra hatalmas, az egész ország érdekeit szolgáló műszaki feladatok hárulnak. (…) A Bánya- és
Energiaügyi Minisztérium ezért
az általános és erdőmérnökök
számára 14 hónapos tanfolyamot indít bányamérnökképzésre és hét hónapos tanfolyamot
érc- és vegyes-bányamérnökképzésre. A tanfolyamra jelentkezők beosztott üzemmérnöki
beosztást kapnak az üzemvezető mérnök mellett, és azonnal
megkezdik a gyakorlati munkát.
A munkaidő napi nyolc óra, ezen
felül körülbelül napi öt órát kell
tanulniuk meghatározott tanterv szerint. A tanulmányi idő
minden hónapja végén a hallgató egy-egy tantárgyból vizsgázik. Az utolsó vizsga befejezésétől számított három hónapon
belül három tantárgyból záró
szigorlatot kell letenni. Ez után
az illető bányamérnöki oklevelet kap, amely egyenértékű a
Sopronban végző bányamérnökök oklevelével. (Erőgazdaság)

1916

Ünnepi lobogók kitűzése
A polgármester felkéri ezen az
úton a városban lévő hatóságokat, intézeteket és testületeket,
valamint a város polgárságát,
hogy boldogult emlékű I. Ferenc József ő császári és apostoli királyunk tiszteletére kitűzött
gyászlobogókat a koronázási ünnepségek alkalmából december
29-én vonják be, és azokat nemzeti színű lobogókkal helyettesítsék, amelyek a koronázás napján, vagyis december hó 30-án
hirdessék, hogy a város közönsége a koronázás ünnepén hazafias lelkesedéssel vesz részt.
(Soproni Napló)
Bőrök szállítása
Töpler Kálmán dr. polgármester
a következő hirdetményt teszi
közzé: Közhírré teszem, hogy
enyvgyártásra szolgáló mindenféle enyvbőrt nem postai, polgári forgalomban közforgalmú
vasúton vagy gépkocsin a város
területén kívül eső helyre csak
a kereskedelemügyi miniszter
által erre a célra kiállított külön engedéllyel (szállítási iga-

zolvány) szabad szállítani. Aki
e rendelet ellen vét, az kihágást
követ el, és két hónapig terjedhető elzárással és 600 koronáig
terjedhető pénzbüntetéssel büntethető. (Soproni Napló)
Sötét utca
A Széchenyi tér gyönyörűen világos, öröm itt sétálni. Mindnyájan áldjuk érte azokat, akik ezt
a gyönyörűséget megszerezték.
Csakhogy ezzel a gyönyörűséggel is úgy vagyunk, mint az aludt
tejjel, nem fenékig tejfel. Sub titulo fényes világítás a Széchenyi
téren, a környék sötétségbe borul. Nem a kontraszt okából, hanem még ennél rosszabb okokból. Egyik-másik utcában, mely a
Széchenyi térrel korrespondeál,
egészen elaludtak a lámpák. Azelőtt az Iskola utcának a sarkán
égett a lámpa, most nem. Most
olyan sötétség van itt, hogy az
ember majd a nyakát szegi, a
szomszédban nappali fényben
úszó Széchenyi tér közvetlen közelében. Értjük, hogy a világítással spórolni kell, de uraim, okosan spóroljunk! (Soproni Napló)
Összeállította:
Pluzsik Tamás
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Ferling József: Kitartóan kell akarni a győzelmet

Az SVSE legendája

Sikeres hűség
napi futás
MUNKATÁRSUNKTÓL

MUNKATÁRSUNKTÓL

Mintegy 150-en álltak rajthoz
szombaton a Várkerületen,
hogy részt vegyenek a hűség
napi futáson. Az idei megmérettetésnek az 1921-es soproni
népszavazás 100. évfordulója
adott különleges hangulatot.
A rendezvényen a gyermekek és a felnőttek külön kategóriában mérették meg magukat. Előbbieknek másfél,
míg utóbbiaknak három és

Az SVSE 100 éves, jubileumi ünnepségén
köszöntötték, és természetesen hatalmas
tapsot kapott Ferling
József, a legidősebb
egykori Vasút-játékos.
A korábbi labdarúgó,
majd a gépipari technikum legendás testnevelő tanára NB III-ban
és NB II-ben is játszott
az SVSE színeiben.
– Hogy szolgál az egészsége?
– Köszönöm, megvagyok,
ha minden jól megy, február
6-án töltöm be a 90. életévemet. A lábaim már nem a legjobbak, bottal járok, így nagyobb biztonságban érzem
magam. Feleségem mindig
mellettem van, és támogat.
– Ugorjunk vissza az időben sok évtizedet! Hogy lett
az SVSE játékosa?
– A Széchenyi-gimnáziumba jártam, amikor 1946ban az akkor NB II-ben szereplő SVSE az olasz vasutas
válogatottal játszott meccset.
Előmérkőzést is szerveztek,
erre toborozták a fiatalokat.
Én a Vasút színeiben léptem
pályára az SVSE–Fapiac találkozón. Jól ment a foci, később

2021. december 22.

fél kilométeres távot kellett
teljesíteniük. A futókat nyolc
kategóriában díjazták serleggel és oklevéllel. A díjakat Csiszár Szabolcs, Sopron alpolgármestere adta át.
A hűség napi futás eredményhirdetését követően
nyújtották át a 100 év 100 kilométer programsorozat sikeres végrehajtásáért járó
ajándékokat. A centenáriumi
kihívást összesen hetvenhatan teljesítették.

Ferling József az NB II-ben is szerepelt az SVSE színeiben. A legendás labdarúgó és testnevelő
másfél hónap múlva ünnepli kilencvenedik születésnapját. FOTÓ: NÉMETH PÉTER
meghívtak az ifjúsági csapat edzőtáborába és leigazoltak. A nagycsapatban 19 évesen szerepeltem először, első
NB II-es meccsemen fejesgóllal mutatkoztam be.
– Hogy alakult a pályafutása a későbbiekben?
– 1952-től a TF-en tanultam, testnevelő tanári diplomát szereztem. Mikor vis�szatértem Sopronba, nem a
Vasútban játszottam, de Bodnár Alajos „Lujzi bácsi” megkeresett, és megbeszéltük,
hogy ismét az SVSE-nél folytatom. Akkor NB III-as csapathoz kerültem, mondhatom, hogy életem legjobb

formájában játszottam. Ez is
kellett ahhoz, hogy 1958-ban
bajnoki címet szerezzünk, és
ismét feljussunk az NB II-be.
Nem sokkal később családot
alapítottam, és felhagytam az
aktív labdarúgással.
– Évtizedekig volt testnevelő a gépipari technikumban, megszerettette a
diákokkal a labdarúgást?
– Természetesen, ez volt
az egyik fontos célom. Komoly
csapatokat szerveztem a gépipariban, edzőként vezettem a
fiatalokat. A sikerek sem maradtak el, több alkalommal a
megyei döntőből az országos
fináléba jutottunk. Szegeden,

Veszprémben is szerepeltünk
az egykori GT-sekkel. Egészen az 1992-es nyugdíjazásomig tanítottam a gépipariban,
sok száz fiatalnak oktattam a
testnevelést.
– Mit üzen a mai sportolóknak, labdarúgóknak,
hogy válhat belőlük nagy
játékos?
– Rengeteget kell gyakorolni, edzeni, de mindez nem
elég a sportsikerekhez: akarni, méghozzá kitartóan kell
akarni a győzelmet. Aki minden alkalommal ilyen mentalitással lép pályára, sikeres
lesz labdarúgóként vagy más
sportágban is.

FOTÓ: NÉMETH PÉTER

Női és férfigyőzelmek

A Sopron Basket biztosan győzött az Arka Gdynia (felvételünkön) és a Vasas elleni meccsen is.
FOTÓ: NÉMETH PÉTER

MUNKATÁRSUNKTÓL

Mind a női, mind a férfi profi kosárlabdázók győzelmeket szereztek a legutóbbi játéknapokon.
A Sopron Basket együttese
az Arka Gdynia elleni Euroliga-mérkőzésen kevés pontot engedett ellenfelének, magabiztosan győztek a Gáspár
tanítványok. A végeredmény:
Sopron Basket – VBW Arka
Gdynia: 67–40.
A bajnokságban is hazai pályán szerepelt a soproni együttes, a Vasas Akadémia elleni
mérkőzés kiváló hangulatban,

folyamatos hazai vezetéssel
zajlott, a meccsen a fiatalok,
Varga Sára, Sitku Zsuzsanna is komoly szerepet kaptak.
A végeredmény: Sopron Basket – Vasas Akadémia: 77–50.
A Sopron Basket még karácsony előtt, kedden játszott
egy meccset az Euroligában,
a Familia Schio elleni, idegenbeli találkozó lapzártánk után
ért véget.

A Sopron KC Kaposváron
folytatta remek sorozatát.
Kostas Flevarakis visszatérése óta veretlen az együttes,
amely a somogyi megyeszékhelyen a második félidőben
fordított és győzött. A végeredmény: Kaposvár KK – Sopron
KC: 67–76.
A Sopron KC még egy győzelmet szállíthat a szurkolóknak a karácsonyfa alá: december 23-án este 7 órától hazai
környezetben, a Novomaticarénában a Zalaegerszeg ellen lép parkettre Kostas Flevarakis együttese.

A LEGJOBBAK: Határ Bernadett lett a legjobb női kosárlabdázó idén. A Magyar Távirati Iroda Sportszerkesztőségének felkérésére a hazai szövetségek 1964 óta minden esztendőben eldöntik: kik sportágukban az év kiválóságai. A női kosárlabdázóknál a Sopron Basket centere, Határ Bernadett lett a legjobb idén. A Nemzeti Sport is közölt listát az év csapatairól, ezen szerepel a Sopron Basket is.

2021. december 22.

LELÁTÓ
Kosárlabda

December 23.,
csütörtök 19 óra,
Novomatic-aréna
Sopron KC
– Zalakerámia ZTE KK
December 30.,
csütörtök 18 óra,
Novomatic-aréna
Sopron KC – Naturtex–
SZTE–Szedeák
Január 2., vasárnap 18
óra, Novomatic-aréna
Sopron Basket – TFSE–MTK

CIVITAS FIDELISSIMA

2021 A SOPRONI NÉPSZAVAZÁS CENTENÁRIUMA
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A döntőben az Eger kapusa, Kiss Alexandra bravúrt bravúrra halmozott

Vízilabda: egri győzelem

Futás

December 31., péntek
10 óra, indulás és
érkezés: Lőver uszoda
Szilveszteri futás

Túrázás

Január 1., szombat 14
óra, Soproni Parkerdő
Évnyitó családi túra

RÖVIDEN
Norvég arany

Aranyvasárnap ért véget
a 25. női kézilabda-világbajnokság. A majdnem háromhetes torna döntőjébe
az uralkodó Európa-bajnok Norvégia és az olimpiai bajnok Franciaország
találkozott. A döbbenetes
fordulatot hozó találkozón
Norvégia 29–22-re győzött,
ezzel negyedszer bizonyult
a világ legjobbjának. A tornán a magyar válogatott a
10. helyen végzett.

Két hétvége, két vízilabda kupadöntő Sopronban – a férfiaknál a Ferencváros, a hölgyeknél meglepetésre az Eger játékosai ünnepelhettek. FOTÓ: NÉMETH PÉTER
MUNKATÁRSUNKTÓL

Újabb hétvége – újabb csúcsvízilabda Sopronban. A férfiak után a hölgyek kupadöntőjét is városunkban, a Lőver uszodában rendezték meg.
Négy csapat: az Eger, a Szentes, az UVSE és a Dunaújváros
vett részt a hétvégi női vízilabda Magyar Kupa négyesdöntőjén. A „vízilabdaláz” nem hagyott alább, nyolcszáz néző
volt kíváncsi a két elődöntőre.

Advent kupa
ELEK SZILVESZTER

Gólokban bővelkedett az
V. Advent Kupa, amelyen
idén tíz csapat lépett pályára. A szombati teremfocimegmérettetésen az első helyet a Kamlelkesek együttese
szerezte meg, a második a

Hirschler csapat lett, a harmadik helyet pedig az Erzsébet Kórház játékosai érdemelték ki. A gólkirály Wertetics
Szilveszter lett – a Hirschler
csapat tagja 15-ször talált a
hálóba. A díjakat Csiszár Szabolcs, Sopron alpolgármestere adta át a résztvevőknek.

FOTÓ: NÉMETH PÉTER

Nem játszik Melbourne-ben
Most már biztosan nem lesz ott jövő év elején az Australian Open
teniszbajnokságon Babos Tímea. Az ausztrál kormány koronavírussal kapcsolatos intézkedései, a karanténkötelezettség és az úgynevezett „Covid-táborok” elrettentették a párosban háromszoros
világbajnok, négyszeres Grand Slam-tornagyőztest. – Anyagilag
nem járok jól ezzel a döntéssel, de a pénz, a siker nem minden
– mondta a Blikknek a 28 éves soproni teniszező, aki 2018-ban és
2020-ban is győzött párosban Melbourne-ben.

Mindkét találkozó óriási küzdelmet, kiegyenlített játékot
hozott. Az Eger–Szentes találkozón ötméteresekkel jutott a döntőbe a Heves megyei
együttes, a másik ágon pedig
egyetlen találat döntött az

UVSE–Dunaújváros derbin.
A két végeredmény: Eger–
Szentes: 6–6; ötméteresek
után 4–3. UVSE–Dunaújváros: 7–8.
A vasárnap esti vízilabdafinálét aztán ismét közvetítette az M4 Sport csatorna, így
ország-világ láthatta, hogy egy
ilyen komoly, rangos sporteseményt is profi meg tudnak rendezni a soproni Lőver
uszodában. Az idén átadott létesítményben a kupadöntőre

csaknem ezer szurkoló gyűlt
össze, akik lelkesen biztatták
a csapatokat.
A finálé esélyese a Dunaújváros együttese volt, amely
címvédőként érkezett a négyesdöntőre. Az „egri nők”
azonban másként gondolkoztak az esélyekről: a csapat kapusa, Kiss Alexandra bravúrt
bravúrra halmozott, 3–0-ra
is vezetett az Eger, majd fordított ugyan a Dunaújváros, de a hihetetlen izgalmas

végjátékot ismét az egriek bírták jobban. Így megszerezték
a Magyar Kupa elsőséget, a
végeredmény: Eger–Dunaújváros: 7–6.
A győzteseknek járó aranyérmeket és a díszes kupát ez
alkalommal is városunk polgármestere, dr. Farkas Ciprián, valamint Vári Attila, a
Magyar Vízilabda Szövetség
elnöke adta át. Az eseményen
részt vett Csiszár Szabolcs,
Sopron alpolgármestere is.

Balogh Gergely szerint az egyéni megoldások dominálnak a kosárlabdában

„Élvezem a feladatokat”
MUNKATÁRSUNKTÓL

Játékos–edző, de az
utóbbi időszakban már
inkább tréner a Soproni Tigrisek NB II-es
együttesénél Balogh
Gergely. A „BG”-ként ismert sportoló idén lett
40 éves, ez alkalomból kérdeztük pályafutásáról, terveiről és
családjáról.
– Játékos–edző vagy a Soproni Tigriseknél az NB IIben, mennyit tudsz vállalni
a pályán?
– Immár harmadik éve játékos–edző a státuszom, de
sajnos jó ideje inkább csak trénerkedem. Gyerekkoromtól
napi szinten edzettem, mec�cseket játszottam, felnőttként
sok éven keresztül 30–40 perceket töltöttem a pályán, sajnos mostanra utolértek az
ebből fakadó problémák is,
jelenleg éppen a térdem akadályoz. Ettől függetlenül mindenképp szeretnék még mérkőzéseket játszani. Leginkább
azért, mert szeretem a játékot, és hiányzik a mérkőzésekkel járó adrenalintöltet, az
edzések utáni fáradtság.
– Melyik volt a legszebb
időszaka a játékos pályafutásodnak?

Balogh Gergely és családja nagyon várja a karácsonyt. FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS
– Gyermekkorom óta része
az életemnek a kosárlabda,
apukám révén nagy hagyományai vannak ennek a sportnak
a családban. Három alkalommal nyertem NB I. B-csoportos bajnokságot, és kétszer
az egyetemi bajnoki címet is
megszereztük. Szép emlékek
fűznek a Zoran Kmézic-féle
SKC-hoz, sokat tanulhattam
Sterbenz László vezetése alatt
is, de a legemlékezetesebb időszak a Vetési Imre bácsi-féle
SMAFC volt. 2009-ben amatőrként megnyertük az NB I. B
csoportot. A Sopronban keringő, Imre bácsival kapcsolatos
legendák nagy részét személyesen élhettem át, amiért nagyon hálás vagyok a sorsnak.

Ha most látná, hogy edzőként
funkcionálok, valami olyasmit
mondana viccesen: „Atyaúristen, hova jutott ez a világ...!”.
– Milyen terveid vannak
edzőként?
– Élvezem a feladatokat,
amiket a Tigriseknél jelenleg
végezhetek. Egyrészt ott van
az NB II., másrészt pedig, ha
időm engedi, egyéni képzéseket tartok az utánpótlás korú
gyerekeknek. Összetett mozdulatsorokat gyakorlunk, és
próbálom a gyerekeknek minden kikockázott mozdulatelemet a lehető legérthetőbben
elmagyarázni. Előny, hogy
ezeket be is tudom mutatni,
úgyhogy alap, hogy én is begyakoroljam a cseleket. Ez egy

fontos munka a mai kosárlabdában, ami, tetszik vagy nem,
egyre jobban az egyéni megoldások felé terelődött el.
– Hogy ünneplitek a karácsonyt?
– Szabadidőmet a családdal töltöm, az egyik kislányom három-, a másik hatéves. Egyre elevenebbek,
egyre mozgékonyabbak, talán a kosárlabdát is kipróbálják, hiszen minden adott a
városban hozzá, de nem erőltetem, lényeg, hogy megszokják, hogy a mozgás, a sport
szerves része az életüknek.
Feleségem óvónő, és a karácsonyt nagyon várjuk, óriási
családi mozidélutánokra készülünk a szünet alatt.
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A Széchenyi-gimnázium futói országos versenyeken is jól szerepelnek

Válogatott soproni sportolók
MADARÁSZ RÉKA

A Soproni Széchenyi
István Gimnázium három tanulóját az ország
legjobb, válogatott
sportolói közé sorolták eddigi eredményeik alapján. A fiatalok
sportkarrierjük mellett a tanulást sem hanyagolják el.
A diákok különböző osztályokba járnak, de az közös
bennük, hogy – a saját egyesületük szakmai stábja mellett
– Nyikos Tivadar testnevelő
tanár segítette őket kimagasló eredményeik elérésében.
– Az U16-os válogatottba
választottak be, ez azt jelenti,
hogy ha nem lenne vírushelyzet, nemzetközi versenyeken
is részt vehetnék – mesélte
Makk Bálint 9.D osztályos tanuló. – Öt éve igazoltam át a
SFAC-hoz, azóta az ő futójuk
vagyok. A győri országos bajnokságon U16-os korosztályban idén 3. helyezést értem el.
Bálintnak óvodás kora óta
a sport a mindene: szabadidejében biciklizik, kosarazik, focizik.
Dolmány Emma a 9.A-ba
jár, és szintén az U16-os korcsoportban, középtáv f utásban lett válogatott. Több

MOTTÓ
„A legnagyobb
feladatunk nem
az, hogy legyőzzük a rosszat,
hanem hogy
felszabadítsuk egymást a
szeretetre.”
Böjte Csaba (1959–)
ferences rendi szerzetes

KÖNYVAJÁNLÓ
Böjte Csaba:
Az örömök útján

Makk Bálint, Moser Boglárka és Dolmány Emma – mindhárman jó tanulók, jó sportolók. FOTÓ: NÉMETH PÉTER
sportág kipróbálása után három és fél éve kezdett el atletizálni. Egy év után edzőt
váltott, és az új impulzus indította el sikerei útján. Tavaly 2000 méteres síkfutásban második, 1000 méteres
akadályfutásban harmadik
helyezést szerzett, mezei futásban pedig 3000 méteren
bajnok lett. Idén februárban
és szeptemberben 3000 mé-

teren és 1500 méteren is második helyen végzett. A lány
kitűnő tanuló lenne, ha az a
fránya nyelvtan nem nehezítené az életét. Nem kisebb álmokat szövöget, mint Eb- és
olimpai részvétel.
A 10.B osztályos Moser
Boglárka ugyancsak középtávfutásban, viszont U18as korosztályban került a
válogatottba. Boginak az

eredményeit felsorolni is éppen elég: 2020 nyarán a szabadtéri országos bajnokságon 3000 méteren lett első,
akadályfutásban pedig harmadik helyezett. Idén augusztusban 3000 méteren harmadik lett, de februárban a fedett
pályás országos bajnokságon
már a 3000 méteres és az 1500
méteres síkfutást is megnyerte. Bogi és Emma is a Soproni

Atlétikai Clubban atletizál, jó
barátok.
– Hét éve atletizálok, de
versenyszerűen csak két éve
– mondta Bogi. – Alkalmam
volt nemzetközi versenyen is
részt venni: nyáron az U18-as
válogatott viadalon 3.-ak lettünk. Gyógytornásznak készülök, de ha sikerül kijutnom az
Eb-re, fontolóra veszem, hogy
a sporttal menjek tovább.

– Csaba testvér gondolatai
derűről, jóságról, hitről és
bizakodásról
„Ebben a könyvben én
a rosszal nem csatázok,
csak olyan gondolatokat
próbálok megfogalmazni, melyek engem a fényre vittek, örömmel, békével töltöttek el! Ezért is
választottam könyvem címéül: Az Örömök Útján!
Kisebb testvéri szeretettel ajánlom legkedvesebb
gondolataimat, melyekről hiszem, hogy nemcsak
igazak, de gyógyítva erőt,
jövőt is adnak a kedves
olvasóknak!” – írta könyve fülszövegében Böjte Csaba.

Várva Várt Alapítvány: 2017 óta támogatják a soproniakat is

Segítség a babavárásban
ETZL EDGÁR

SEGÍTSÉGET ADNI ÉS
KAPNI: A Várva Várt Alapítvány minden szombat délelőtt tartja fogadóóráját
a Kristály üzletház első emeleti irodájában. A szervezet a
+36/30/329–7315-ös telefonszámon várja a krízisbe került
leendő szülők és örökbefogadók jelentkezését és a segítő
szándékú felajánlásokat.

A Messiás születését
megjövendölték a próféták: bár egyszerű jászolban kellett megszületnie, a kis Jézust
és családját napkeleti
bölcsek és pásztorok
keresték fel, akik ajándékokkal halmozták el.
A családok, akik máshonnan nem kapnak
segítséget, ma a Várva Várt Alapítványra is
számíthatnak.
Minden baba érkezése egy
csoda, ha segítünk neki megszületni. Sok leendő édesanyát azonban a hatalmas
költségek riasztanak el a gyermekvállalástól. A Várva Várt
Alapítvány nemcsak a babakelengye összeállításában, de
lelkileg is támogatja a családokat. Soproni irodájuk idén
szeptemberben nyílt meg.
– Az alapítvány rengeteg
babaruhával és pelenkával segít nekünk, ha nem lenne, kiságyat és babakocsit is tudnának adni. Az önkénteseknek
kiönthetem a lelkem, meghallgatnak és tanácsot adnak

A Várva Várt Alapítvány elsődleges célja, hogy mindenki a saját
otthonában tudja nevelni gyermekét. FOTÓILLUSZTRÁCIÓ
– mondta Bere Vanessza Julianna, aki egy barátnőjétől
hallott az alapítványról, őt
korábban szintén támogatták
az önkéntesek. A kismama
és párja az alapítvány segítségével kényelmesebb albérletet talált közel a városhoz,
és bútorokat is kapott. – Fontos, hogy akinek szüksége
van segítségre, annak legyen

bátorsága kérni és elfogadni
azt – tette hozzá Vanessza, aki
ott jártunkkor már közel volt
gyermekének születéséhez.
Horváth Zsuzsától, a Várva
Várt Alapítvány soproni csoportjának vezetőjétől megtudtuk: a város környékén 2017
ősze óta tevékenykednek, azóta több mint harminc családnak segítettek körülményeik

rendezésében. – Elsődleges
célunk, hogy mindenki a saját otthonában tudja nevelni
gyermekét, a hozzánk forduló összes helyi családnak tudtunk segíteni ennek feltételeinek megteremtésében – tette
hozzá a csoportvezető. Előfordul, hogy valaki nem tudja vállalni gyermeke nevelését, nekik az alapítvány segít
örökbefogadó családot találni,
hogy valóban várva várt helyre érkezzen a kicsi.
A független civil szervezetet rendszeresen segítik magánemberektől és vállalkozásoktól érkező adományok.
Karácsonykor a soproni rászoruló gyermekeknek játékokat, könyveket ajándékoznak,
illetve rendszeresen segítik
pelenkaadománnyal a családok átmeneti otthonát és a
gyermekjóléti központot.

sopronitema

hivatalos
MÉG ZÖLDEBB EGYETEM

A tavalyi pozíciójához képest több száz helyet előrelépve, a világ 300 legzöldebb egyeteme közé került a Soproni Egyetem
– kihirdették az Universitas Indonesia GreenMetric Világrangsor idei eredményeit. 2010-ben hívták életre a rangsort, amely
az egyetemi kampuszok fenntarthatóságért tett erőfeszítéseit vizsgálja. A Soproni Egyetem 2021-ben másodszor indult a
nemzetközi megmérettetésen, ahol 80 ország 956 résztvevője
közül az elért 6800 ponttal az ezüst fokozatú minősített egyetemek közé kvalifikálta magát. A 11 hazai egyetem közül a harmadik lett a soproni a rangsorban.

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

2021 A SOPRONI NÉPSZAVAZÁS CENTENÁRIUMA

EGÉSZSÉGSAROK

Szeretünk-e dönteni?
Az ember (is) az állandóságot szereti. Egyszerűen ezt érzi biztonságosnak. Sokan és sokszor éreztük, hogy változtatnunk
kellene, de ehhez képest viszonylag ritkán – sokszor már csak
akkor, amikor tényleg semmi más lehetőségünk nincs – változtatunk a megszokott dolgainkon.
A „változtatok” mindig, így vagy úgy, de saját döntés. Ezek
szerint nem nagyon szeretünk dönteni. Ha van egy helyzet,
amin nem változtatva az számunkra veszélyt jelent, és van egy
lehetőség, ami csökkenti (akár jelentősen) ezt a veszélyt, de…
Nekünk kell dönteni, és a döntésünk (akár csak esetlegesen is)
veszélyt (is) hordoz(hat), akkor… Akkor tényleg sokan, sokszor
döntenek úgy, hogy nem változtatnak, nem lépnek.
„Jöjjön, aminek jönnie kell”, de azt nem én okozom, azt a
„sors” hozza… Logikus(nak látszó) gondolatmenet. Lesz, ami
lesz, de ha baj lesz, azt nem én okoztam, hanem a sors, a világ
vagy valami láthatatlan, ellenséges hatalom.
Sokan emiatt (még most sem) oltatják be magukat a Covid
ellen. Megdöbbentő, de igaz.
Dr. Tschürtz Nándor

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
December 22-től január 2-ig. Az ügyeleti idő hétfőtől vasárnapig este 8 órától reggel 8 óráig, december 25-én és 26-án reggel 8 órától másnap reggel 8 óráig tart.
BENU Állomás gyógyszertár
December 22.
99/312–437
Mátyás király u. 23.
December 23. Erzsébet gyt., Győri u. 15.

99/311–254

December 24. Ezüst Kehely gyt., Kodály tér 12. 99/505–249
December 25. Hajnal gyt., Malompatak u. 10.

99/506–544

December 26. Ikvahíd gyt., Híd u. 21.

99/314–084

December 27. Király gyt., Várkerület 114.

99/508–241

December 28. Korona gyt., Várkerület 73.

99/505–865

December 29. Lövér gyt., Béke u. 4.

99/508–614

BENU Medicina gyt.,
Erzsébet u. 6.

99/505–500

December 30.

December 31. Oroszlán gyt., Várkerület 29.

99/524–005

Január 1.

Segítő Mária gyt., Béke u. 13.

99/523–232

Január 2.

Sepia gyt., Ipar krt. 30., Tesco

99/702–012

KERESZTREJTVÉNY
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ALMA ÉS FÁJA– Szabó Károly és Szabó Richárd

A zenélés közös öröme
PLUZSIK
TAMÁS

Az alma
nem esik
messze a
fájától,
tartja a mondás, melynek igazságáért nem kell
messzire menni Sopronban sem. Szabó Károly az
egyik doyenje és meghatározó egyénisége Sopron Város Fúvószenekarának, ahol volt olyan
koncert, amikor nemcsak Richárd fiával, hanem Barbara lányával is
együtt játszott.
– A Hajnal téri általános iskolából indult a „zenei karrierem”,
amikor is az egyik március 15-i
ünnepségen daliás huszárkapitányként elénekeltem a „Tisza
partján táboroz a huszárság…”
kezdetű dalt – mesélte Szabó
Károly. – Ez volt az ajánlólevelem a Fenyő téri iskola úttörőzenekarába, melynek Tarján János volt a vezetője. Ő volt a
mi lelkes tanítómesterünk, ő
mondta meg, hogy én kürtös
legyek. Boldogan vittem haza
a tőle kapott hangszert, anyám
pedig viccesen odahaza azzal
fogadott, hogy apám egy havi fizetése nem lesz elég Sidolra, ugyanis a kürtöt ezzel kellett
tisztítani, fényesíteni. Tudomásom szerint mi voltunk az ország első úttörőzenekara. Két
alkalommal is meghívtak bennünket a csillebérci úttörővá-

Szabó Károly (j) és Szabó Richárd közel három évtizede játszik együtt, egy szólamban a
városi fúvószenekarban. FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS
rosba, ami nagy élmény volt,
nem beszélve arról a sok dicséretről, amit a fellépéseink után
kaptunk. Közben Knábel „Guzsi”
barátommal alakítottunk egy kis
tánczenekart, kisebb rendezvényeken Bánfalván fel is léptünk.
1968-ban Monostori Ferenc karnagy kérésére többen is átmentünk Sopron Város Fúvószenekarába, ahol abban az időben
javarészt régi katonazenészek
játszottak, úgyhogy nem volt
egyszerű a beilleszkedésünk.
Egy alkalommal első trombitásként játszottam egy szólót, amit
követően a mellettem ülő Köppel Szepi bácsi megszorította a
térdem: „Jó volt fiú!”, mondta.
Nagy kő esett le a szívemről, ekkor fogadtak be véglegesen maguk közé az öregek.
Szabó Károly szárnykürtösként közel hat évtizedes fú-

Nyerjen Rubicont a rejtvénnyel!

vószenekari múltra tekinthet
vissza, polgári foglalkozását
tekintve pedig automatikaműszerész, geodéziai és geofizikai mérőműszerek javításával
és fejlesztésével foglalkozott
nyugdíjba vonulásáig.
– Apu itthon rengeteget gyakorolt, úgyhogy én belenőttem
a fúvószenébe – folytatta Szabó Richárd. – Imádtam a trombitát, már gyerekként Louis
Armstrongot, Glenn Miller hallgattam, de szerettem a klasszikus zenét is. A zeneiskolában
Holló Ica néni volt a mesterem,
remegő térdekkel az ő inspirálásra játszottam el egy növendékhangversenyen Haydn: Eszdúr trombitaversenyének lassú
tételét, amiért sok dicséretet
kaptam.
Richárd a Friedrich András
vezette Juventus Koncert Fú-

vószenekarban szerezte meg
a zenekari alapokat, közel három évtizede pedig egy szólamban játszik édesapjával
Sopron Város Fúvószenekarában, valamint nyolc éve tagja a
méltán híres és elismert Brass
Brothers Rézfúvós Kvintettnek.
– A Vienna Swing Factory
Big Banddel volt egy nagyon
tanulságos bécsi kitérőm is
a dzsessz világába – folytatta Richárd. – Nagyon sokat tanultam az együttes vezetőjétől, Ed Partykától, aki
egy egészen kiváló amerikai
dzsesszmuzsikus, majd Johannes Probst dzsessztrombitásnál tanultam improvizálni.
Mondhatom, hogy számomra a
zenélés – legyen szó gyakorlásról vagy koncertről – minden perce mindig őszinte örömet okoz.

A Soproni Témában keresztrejtvény is várja a játszani vágyókat. A megfejtéseket december 29-ig várjuk a Soproni Téma, 9401 Sopron
Pf. 241. vagy a szerkesztoseg@sopronitema.hu e-mail-címre. A helyes megfejtők között a Rubikon páneurópai piknikkel foglalkozó
különszámát sorsoljuk ki, melyet a szerencsés nyertes a Pro Kultúra jegyirodájában vehet át (Sopron, Liszt Ferenc u. 1.).
December 8-i rejtvényünk megfejtése: „Igazi arcunk szemmel nem látható, csak szívvel néha”. Szerencsés megfejtőnk: Széll Katalin Ildikó.

Soproni Téma 10. évfolyam

12

Békefi Viki és párja kedvenc ünnepe a karácsony

Új felvétel a sztárpártól
KÓCZÁN BÁLINT

A „Sztárban Sztár leszek!” korábbi
győztese, a tüneményes színésznő–
énekesnő Békefi Viki és a show-műsorban második helyezett dalszerző–énekes, Ya Ou nemcsak a magánéletben, de a
zenében is nagyszerű párt alkot. Szembeszél című daluk kapcsolatuk küzdelmes pillanataiba is
betekintést enged. Vikivel beszélgettünk.
– Milyen volt felvenni a
Szembeszélt?
– R é gót a dol go z u n k
együtt, stúdiózgatunk Ya Ouval. Kezdetben közös feldolgozásokat, mashupokat készítettünk, tavaly óta pedig már
saját duettjeink is vannak.

Ya Ou ezúttal is nagyon figyelt arra, hogy benne legyen
mindkettőnk stílusa: ő inkább
a populárisabb vonalat képviseli, míg rám nagy hatást gyakorolnak fő hivatásom miatt
a színházi–musicales motívumok. Ugyan előfordulnak

Régóta dolgozik együtt Békefi Viki párjával, Ya Ouval.

összezörrenések, de képesek
vagyunk félretenni a büszkeségünket, és mindent megtenni azért, hogy egy jó produkciót hozzunk létre.
– Ismét aktuális karácsonyi dalotok is, az Egész
évben ölelnélek…
– Ez alapvetően egy kön�nyed, humoros zene, amiben
a megjegyezhető dallam, az
izgalmas vokálok és a karakteres szaxofonszóló együtt valódi ünnepi légkört teremt.
– Mit jelent számodra az
ünnep?
– A karácsony a kedvenc
ünnepem! Ebben az időszakban nem nagyon szoktam vállalni színházi fellépéseket, így ez a családról, az

együtt töltött, szeretetteljes
kikapcsolódásról szól. Alig
várom most is, hogy ez eljöjjön. Úgy néz ki, nővéremék is
haza tudnak utazni Angliából,
amitől még különlegesebb a
várakozás.
– Hol töltöd az ünnepeket?
– Tavaly Ya Ou szüleinél voltunk Mosonmagyaróváron, idén pedig nálam,
Szigetszentmiklóson karácsonyozunk. Később azért elkanyarodunk Ya Ouékhoz is.
– Milyen évet tudhatsz
magad mögött?
– 2021-ben egy karantén
utáni élet indult el, így minden színházi felkérésre lelkesen mondtam igent. Játszhattam több izgalmas darabban
is a Madách Színházban, a
Soproni Petőfi Színházban,
a TBG Production produkcióiban, illetve Gergely Róbert
színházában is láthattak több
szerepben. Szerettem ezt
az évet, mert a szünnapokat is jobban értékeltem és
jó szívvel búcsúztatom. Szeretném, ha 2022 is hasonlóan mozgalmas lenne, és még
több helyen próbálhatnám ki
magamat.
– Sopronban mikor leszel látható?
– Nyáron a Fertőrákosi Barlangszínházban a „Vadak ura” című musicalben
már biztosan szerepelni fogok. Nagy szeretettel várom a soproni és környékbeli
közönséget.

2021. december 22.

Újévi hangverseny

Idén is komolyzenei hangversennyel köszöntik az újévet Sopronban. Január elsején 18 órától a Soproni Liszt Ferenc Szimfonikus Zenekar
játssza Szarka Gyula: És mégis élünk című művét. A koncerten vezényel Oberfrank Péter Lisztdíjas karmester.

RÖVIDEN
Prédikátor: Lélegző

– Szívbemarkoló, mégis reményt keltő líra egy nehéz időszakban – így összegzi Pajor Tamás, művésznevén a Prédikátor legújabb, katartikus produkcióját, amely mellé a legnagyobb sztárok álltak. A Lélegző az elmúlt évet összegzi, amelyben olyan
előadók a közreműködők, mint a Király testvérek, Zséda, Kökény Attila vagy épp Dobrády Ákos.

NŐI SAROK – stílus, divat, praktikák

Szabálytalan ünnepi trend
MADARÁSZ RÉKA

Az ünnepi időszak remek alkalmat kínál arra, hogy a legújabb szettjeinket
bemutassuk a kis- és a nagyközönségnek. Aki nem akar költekezni, az a régi kollekcióit is feldobhatja egy vagy több ízléses
designer ékszerrel.

Soproni Téma
10. ÉVE SOPRONRÓL, SOPRONÉRT

Ha baráti társaságba készülünk,
könnyedebbre, extrémebbre
vehetjük a figurát: nyugodtan
bevethetjük a flitteres, stras�szos, csillogós, játékos, extravagánsabb darabjainkat.
– Egy családi vacsora alkalmával lehetőleg sikkesebb és
kényelmesebb öltözetet válas�szunk! – javasolta Szilágyi Katalin divat- és stílustervező.
– A sötétebb színek helyett inkább a karácsonyi – piros, kék,
zöld, arany, ezüst – árnyalatokat részesítsük előnyben! Céges
rendezvényekre decensebb ruhákat ajánlok. Kerüljük a kihívó
viseletet, a mély dekoltázst vagy
a rövid szoknyát, és hangsúlyozzuk inkább a derékvonalunkat!
Formálisabb összejövetelek
alkalmával tökéletes válasz-

tás a most egyébként is menő
maxi ruha. Az ünnepi hangulathoz természetesen a nemesebb alapanyagok – a selyem,
a sifon vagy a bársony – illenek. A jól megválasztott ékszer
a legegyszerűbb öltözéket is
fel tudja dobni, teljessé tenni,
de vigyázzunk: ha rosszul válogatjuk össze a kiegészítőinket, azzal éppen ellenkező hatást érünk el.
– A 2020/21-es trend az ös�szes klasszikus ékszerviselési
szabályt áthágja – folytatta Kata. – Idén nagyon hangsúlyosak az ékszerek, a modellek
gyakran sok kiegészítőt viselnek, ám ezek remekül illenek
egymáshoz, és rendkívül finoman, stílusosan vannak párosítva. Akár négy–öt nyakláncot

is felvehetünk más-más medálokkal. Egyre inkább előtérbe
kerül az arany, ám nem feltétlenül szükséges, hogy az ékszer nemesfémből készüljön,
mert nagyon mutatósak a designer darabok is.
Divatosak például a lánc
formájú ékszerek hatalmas
méretekben. Már az sincs kőbe vésve, hogy vagy aranyat,
vagy ezüstöt viseljünk, hanem a kettőt ízlésesen kombinálhatjuk is. Most a nagy
fülbevalók élik reneszánszukat, amelyek gyakran
körmotívumokat tartalmaznak. Hosszú idő óta megint
trendi, ha csak az egyik fülünket ékesíti egy óriási,
designer darab. Egyszerre viselhetünk sok-sok,
stílusban harmonizáló gyűrűt is, vagy egyet, de
hatalmasat.
– A sötétebb színek helyett inkább a karácsonyi – piros, kék,
zöld, arany, ezüst – árnyalatokat
részesítsük előnyben! – javasolja
a stílustervező.
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www.facebook.com/
sopronitemahivatalos
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