


Ünnepeljünk együtt!
December 6. – Liszt központ

MIKULÁSHÁZ
Látogasd meg a Mikulást otthonában!

December 17. – Liszt központ

WAMP 
karácsonyi design vásár

December 22., 23., 27.
Soproni Petőfi Színház

DIÓTÖRŐ
A Sopron Balett előadása

December 28. – Soproni Petőfi Színház

SENTIMENTO
Feke Pál koncertje

December 30., 31.
Soproni Petőfi Színház

A DZSUNGEL KÖNYVE
A Soproni Petőfi Színház előadása

Január 1. – Liszt központ

ÚJÉVI HANGVERSENY
Soproni Liszt Ferenc Szimfonikus Zenekar

Január 6-ig – Liszt központ /
Munkácsy-terem

ROBERT CAPA /
MOZGÁSBAN

A Magyar Nemzeti Múzeum kiállítása

Január 14. – Soproni Petőfi Színház

BUDAPEST BÁR
koncert

Ajándé
kozz

on

élményt!
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GYŐRI-VARGA NÓRA 

Az ősz és a nyálkás idő beköszöntével, 
amikor a járdák gyakorta nedvesek, síko-
sak lehetnek, „beköszöntött” a végta-
gok töréseinek időszaka is. A legveszé-
lyeztetettebb az idősebb korosztály.

– Míg a fiatalok körében a sport-,    
a munkahelyi vagy a közúti bal-
esetek a legjellemzőbbek, addig 
az időseknél az egészen baná-
lis balesetek során bekövetke-
zett, ám komolyabb törésekkel 
találkozunk a leg  gyakrabban 
– mondta dr. Sztancs György, 
a Soproni Gyógy  központ trau-
ma  to lógiai osztályának főor-
vosa. – Ezek a tö  rések a csont-
minőség és a mozgáskoordiná-
ció romlásának köszönhetők 
leginkább.

A főorvos elmondása szerint 
idén ősszel is megnövekedett 
a gyógyközpontban a csípő-, 
lábszár-, boka- vagy csuklótö-
rést szenvedettek száma – erre 
a traumatológiai osztály felké-

szült. Az osztályon évi három-
száz primer térd- és csípőmű-
tétet végeznek el. A sérülések 
ellátásánál és a mozgásszervi 
sebészeti műtéteknél mind 
a tra  u ma tológián, mind az or -
to    pé  dián csúcsminőségű im -
plan    tá  tu  mokat használnak. 
A vá  rólista-csökkentési prog-
ram keretein belül mára már 
elérték azt, hogy a protézises 
műtétekre való várakozási idő 
egy év alá kerüljön. Ez orszá-
gosan is kiváló eredmény-
nek számít.

Dr. Sztancs Györgytől meg-
tudtuk: várhatóan 2017-ben 
indul a protézisre váró betegek 
edukációs programja, melynek 
része az operációra való előké-
szítés, a rehabilitáció, illetve 
felkészítik az érintetteket a be -
avatkozást követő, otthoni, hét-
köznapi életre, mozgás- és visel-
kedésformákra. – Megtanítjuk 
a pácienseknek, hogy például 
csípőműtétet követően hogyan 
üljenek (mi a he  lyes ülésmagas-
ság, ugyanis nem szabad mélyre 
ülniük), hogyan közlekedjenek 
autóban vagy tartsák a lábukat 
az ágyban – folytatta a szakem-
ber. – A legfontosabb, hogy ne 
essenek el, akadálymentesítsék 

az otthonukat és kerüljenek el 
minden olyan pozíciót, amely 
a protézis kificamodását vagy 
protézis melletti végtagtörést 
eredményezhet.

A műtéteket követően meg    -
kez  dődik a betegek rehabi  li-
tá  ci ója: gyógytornákon, majd 

az operációt követő 6–8 héten 
belül a Balfi Gyógy  für dő  kór   ház -
ban 3 hetes kezelésen vesz  nek 
részt. A kontroll tulajdon  kép -
pen élethosszig tart: a mű     tétet 
követő 6. héten, 3. és 6. hónap-
ban, majd évente ellenőrzik az 
érintetteket a szakemberek.

Eljött az elesések szezonja
EGÉSZSÉGÜNKÉRT

MADARÁSZ RÉKA

Orbán Gabriellának sikerült összegyűjtenie 
1 millió 990 ezer forintot, így már 
sem  mi akadálya nincs annak, hogy 
halmozottan sérült gyermeke, Levi 
számára mozgássérültliftet alakítsanak 
ki a Határőr utca 7-ben.

Bakonyi Leventéről többször 
írtunk újságunkban. A 15 éves 
fiú születéskori oxigénhiány 
következtében teljes ellátásra 
szorul. Édesanyja, Gabi egyedül 
neveli két fiát, és mindent elkö-
vet annak érdekében, hogy gyer-
mekei semmiben ne szenvedje-
nek hiányt. 

– Régi tervem, hogy Levi szá-
mára mozgássérültliftet alakít-
tatok ki a házunkban, a gyakor-
lati megvalósítás azonban akkor 
vált halaszthatatlanná, ami-
kor két évvel ezelőtt eltörtem 
a ka  romat – meséli Gabi. – Igaz, 
hogy a földszinten lakunk, de 
Levi már 160 centiméter magas 
és 35 kiló, ezért képtelen vagyok 
a vállamon fel-levinni a 16 
lép  csőfokon.

Gabi a Facebookon kért se -
gít  séget terve megvalósításá-
hoz. A Soproni Tigrisek ke  re -
kes székes kosárlabdacsapata 
azon  nal adományozott nekik 
100 ezer forintot, majd egy hú -
zód z ko dó  versenyen gyűjtöt-
tek össze számukra 164 ezer 
forintot. 

– A folyamat itt megrekedni 
látszott, én azonban nem adtam 
fel: utolsó kétségbeesésemben 
még egy posztot írtam a közös-
ségi oldalra – folytatja Gabi. – Ez  -
után keresett meg az RTL Klub 
riportere, bekerültünk a hír-
adóba, és pár hete csak úgy zápo-
roznak a felajánlások. 

Összegyűlt az 1 millió 990 
ezer forint, ami a 300 ezer forin-
tos akadálymentesítési támo-
gatáson kívül a lift kialakításá-
hoz szükséges. Horváth Szabolcs 
lakatos amellett, hogy 200 ezer 
forinttal támogatta Levi ügyét, 
azt is elvállalta, hogy kiépíti az 
elektromos hálózatot. Tehát 
most már csak néhány formaság 
van hátra, és Gabi szerint szinte 
biztos, hogy január végére men-
tesülnek egy óriási tehertől.

A család szívesen fogad min-
den segítséget azoktól, akik sze-
retnék Levi és családja életét 
könnyebbé tenni. 

Elkészülhet 
Levi liftje

Megszavazta az 
Országgyűlés: febru-
ártól Soproni Egye-
temként folytatja 
a munkát a megújuló 
Nyugat-magyar-
országi Egyetem.

– Fenntartható, fejlődőképes, az 
erdészeti és a faipari területen 
Európa vezető kutatóközpontját 
működtető egyetemmé alakul 
a Nyugat-magyarországi Egye-
tem – jelentette be július elején 
dr. Palkovics László oktatásért 
felelős államtitkár Sopronban. 
A szombathelyi egyetemi köz-
pont kiválása után modernizált 
struktúrában, február 1-től Sop-
roni Egyetem néven működik 
tovább az intézmény.

A következő évek feladata, 
hogy az EU-s forrásokat a kép-
zési és kutatásfejlesztési tevé-

kenység fejlesztésére felhasz-
nálva a nemzetközi egyetemi 
rangsorokban legalább 20 szá    -
zalékos előrelépést tegyen a Sop-
roni Egyetem.

A képzések iránt érdeklődő fi -
a  talok számára is új lehetőségek 
nyílnak, hiszen az egyetem most 
ismét azon a terepen lesz sike-

res, ami igazán soproni. Az or   -
szágosan egyedülálló, Európá-
ban is elismert erdőmérnöki és 
faipari mérnöki tudományos 
központ kiemelkedő jelentő-
séggel bír a természeti erőfor-
rás me  nedzs  ment és a klímavál -
tozás hatásaival foglalkozó te -
rületeken, amelyek fejlesztését 

erős kormányzati szándék is 
támogatja. 

Az intézményi fenntartó szán   -
déka szerint a soproni ka  rok  ból 
felépülő új struktúrában az ed -
dig fennálló működési problé-
mák megszűnnek, a gaz  dálkodás 
és a szervezettség pedig sta-
billá válik.

Februártól: Soproni Egyetem

Sopron város közgyűlése múlt csütörtökön zárt ülésen dön-

tött a városi kitüntetések adományozásáról, az elismeréseket 

a hűség napja alkalmából december 16-án adják át. 

Az idei díszpolgár Rakovszky Zsuzsa Kossuth-díjas író, költő, 

műfordító lett. Megosztott Pro Urbe díjat kap Bujdosó Alpár 

és Várnai László. Posztumusz Pro Urbe díjat ítéltek dr. Gime-

si Szabolcsnak és Katona Sándornak. Civitas Fidelissima díj-

ban részesül Tóth Kálmán és a Soproni Pendelyes Kulturális 

Egyesület. Dr. Király Jenő-díjat vehet át december 16-án Ko-

csis Erzsébet, Humanitás díjat pedig Sipőcz Katalin. Dr. Ko-

vácsné Bircher Erzsébet Sopron Kultúrájáért díjban részesül. 

Sopron Kiváló Pedagógusának szavazták idén a képviselők 

Gondi Ritát és Hubert Pált. Sopron Sportjáért díjat érdemelt ki 

Sejber István, Sopron Ifj ú Tehetsége díjat pedig Fábián Márk. 

Ifj . Flandorff er Ignác-díjas lett Horváth József, a Wälder Jó-

zsef-díjat pedig Fábiánkovits Ferencnek ítélték meg. Sopro-

nért Emlékéremben részesül: Forgácsné Egresits Éva, Hor-

váth Nándor, dr. Tóka József, a Csonka és Fiai Kft., dr. Szőnyi 

Edit, Borossay György, a Hunyadi János Evangélikus Óvoda 

és Általános Iskola, Bognár István, Árendás György, Kovács 

Judit Margit, dr. Brezvai Éva, Ringhofer Alida, Bolla Marian-

na, L. Kovásznai Viktória és Renner Kálmánné.

Sopron 2016. évi kitüntetettjei

30 ÉVE A KÓRHÁZBAN

Dr. Sztancs György harminc esztendeje munkatársa a sop-
roni kórháznak, 5 éve a traumatológiai osztály osztályveze-
tő főorvosa. 1990-ben sebészeti, 1995-ben traumatológi-
ai, 2010-ben sportorvostani, 2015-ben ortopéd szakvizsgát 
tett. Sopron első osztályú női és férfi  kosárlabdacsapatának 
orvosa. Osztályvezető főorvosként célja, hogy szakmai tu-
dásában és ambícióiban ütőképes csapata legyen, ahol min-
denki tudása szerint továbbképezheti magát.

Az ingatlanok műszaki állapotával kapcsolatban a Sopron Holding
Vagyonkezelő Zrt.-nél, a 99/514–561-es telefonszámon tájékozódhat.

A licittárgyalás részleteiről érdeklődhet az alábbi elérhetőségek bármelyikén:

személyesen Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
Városgazdálkodási Osztályán ügyfélfogadási időben,
telefonon a 99/515–404-as telefonszámon, illetve a

takacs.andras@sopron-ph.hu e-mail címen.

A részletes licitkiírások a www.sopron.hu/önkormányzat
menüpont alatt olvashatók. 

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata

LICITTÁRGYALÁST  HIRDET
az alábbi ingatlanok értékesítésére

Sopron, Kőfaragó tér 9. szám alatti
15 m2 alapterületű mosókonyha (valóságban tároló) 
Az ingatlan megtekinthető: 2016. december 9. (péntek) 9.00
A licit időpontja: 2016. december 14. (szerda) 8.30 
(Az induló licitár: 750.000 Ft)

Sopron, Magyar utca 14. fszt. 1. szám alatti
21 m2 alapterületű lakás 
Az ingatlan megtekinthető: 2016. december 9. (péntek) 9.30 
A licit időpontja: 2016. december 14. (szerda) 9.30 
(Az induló licitár: 3.300.000 Ft)

További információk

http://bakonyilevente.hu/

Ősszel és télen az utak gyakorta síkosak, ami – 
különösen az idősebb korosztálynál – megnöveli 
a végtagtöréses balesetek esélyét FOTÓ: ILLUSZTRÁCIÓ

FOTÓ: LECZOVICS ZSOLT

December 1-től megkezdődik a 2017. évi felszíni par -

kolóbérletek árusítása az Innovációs Központban találha-

tó parkolási ügyfélszolgálaton. Azt javasolják, hogy aki te-

heti, az – a 2017 januárjában várható megnövekedett for-

galom elkerülése érdekében – már decemberben váltsa 

meg parkolási bérletét.

A 2016. évi éves bérletek a parkolási rendelet június 1-től érvé-

nyes módosítása szerint 2017. január 31. napjáig érvényesek. 

A parkolásért felelős ügyfélszolgálat hétfőn, kedden, csütör-

tökön és pénteken 8–12 óráig, szerdán pedig 12–16 óráig vár-

ja az ügyfeleket, december 21–30-ig azonban zárva tartanak.

Parkolóbérletek 2017

Dr. Sztancs György
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EZ LESZ…

Megöltem az anyámat – monodráma
November 30., szerda 19 óra, Petőfi  Színház

Szlúka Brigitta előadóestje Visky András drámája nyomán

Nyitott próba
November 30. 21 óra, Búgócsiga Akusztik Garden

Richard von Fuchs egy szál gitáros előadása

IttéSMost társulat – Zanza 
(tömény impro/ színház)

December 1., csütörtök 19.30, 

Búgócsiga Akusztik Garden

Minden, amit az improvizációs színházról tudni 
kell: interaktív színházi élmény a nézők ötletei, 
elképzelései alapján.

„Jön a Mikulás” – gyermekprogram
December 2., péntek 16 óra, balfi  művelődési ház

Véradók napja – ünnepség 
December 2. 17 óra, Polgármesteri Hivatal, díszterem

Test – szellem – lélek 
harmóniájának megőrzése

December 2. 18 óra, GYIK Rendezvényház

Dr. Papp Lajos szívsebész előadása

Kéknyúl koncert
December 2. 21.30, Búgócsiga Akusztik Garden

Akela koncert 
December 2. 22 óra, Hangár Music Garden

Drapan’s Blue Devils – koncert 
December 3., szombat 17 óra, STOKI udvar

Jótékonysági Mikulás-bál
December 3. 20 óra, balfi  művelődési ház

Zene, tánc, tombola – A belépőjegyek árát a balfi  
gyermekek javára ajánlják fel a szervezők.

Ozone Mama * Red Machete (AT) 
*Igor’Z – koncertek 

December 3. 21.30-tól, Búgócsiga Akusztik Garden

Pannonia All Stars Ska Orchestra
December 3. 22 óra, Hangár Music Garden

Adventi tárlat
December 4., vasárnap 11 óra, Várkerület Galéria

A kiállításmegnyitón bemutatják a 2016-os Soproni 
Füzeteket is.

Mikulás-ház
December 6., kedd 16.30-tól, Liszt-központ

Látogasd meg a Mikulást otthonában, ahol apró 
ajándékkal vár!

A velünk élő XX. század Robert Capa 
kamerájának kereszttüzében

December 7., szerda 17 óra, Liszt-központ, 

Munkácsy-terem

Dr. ifj . Sarkady Sándor rendhagyó tárlatvezetése 
a Capa-kiállításon

Dr. Csernus Imre előadása
December 7. 19 óra, GYIK Rendezvényház

Final Cat Filmklub
December 7. 20 óra, Búgócsiga Akusztik Garden

HOL JÁRUNK?

Megfejtés
November 23-i rejt-

vényünk megfejtése: 

Arany Kakas fogadó 

(Ötvös utca 19.), helyes 

megfejtőnk: Licskai 

György (udabenhur@

indamail.hu). Az aján-

dék könyvet a Pro Kul-

túra Jegyirodájában 

(Sopron, Liszt Ferenc u. 

1.) veheti át. 

Arany Kakas fogadó (Ötvös utca 19.)
A történelmi belvároson kívül számos népszerű fogadó működött. Egyik ilyen példa közöt-

tük az 1812-ben megnyílt Arany Kakas fogadó, amely eredetileg – valószínűsíthetően 

– csak kifőzdeként indult, de 1830-tól már fogadóként üzemelt. Kezdetekben a Pfeifer 

család és rokonaik működtették a vállalkozást, majd később számos tulajdonosváltáson 

esett át. Folyamatos létezésére utaló adatokat csak 1897-től találunk, amikor Jenk Anton 

nyitott fogadót, ettől fogva a második világháború utánig szállhattak meg itt a vendégek. 

A ma lakóházként használt, egyszintes épület az államosítás során veszítette el fogadó 

funkcióját. SZÖVEG: SOPRONI MÚZEUM, FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS

Játékunkban egy neves épület-

ről mutatunk be részletet, olvasó-

inknak pedig az a feladatuk, hogy 

a részletből felismerjék az egészet, 

és megírják nekünk, melyik épüle-

tet rejtettük el. Azok között, akik 

a helyes megfejtést december 5-ig 

beküldik a Soproni Téma, 9401 Sop-

ron, Pf. 241. vagy a szerkesztoseg@

sopronitema.hu címre, ajándékot 

sorsolunk ki.

RÖVIDEN

Közérdekű 
közlemény

November 25. és de -
cem    ber 23. között ad-
venti vásárnak és ün-
nepváró programoknak 
ad helyet a Várkerület. 
A ka     rácsonyi vásár min-
den nap 22 óráig tart 
nyitva. A szervezők ké-
rik a látogatókat, hogy 
a min  dennapi együttélés 
szabályait a Várkerületen 
lakók nyugalmának ér-
dekében tartsák be. 

Önkéntes nap
A Soproni TIT, valamint 
a Győr–Moson–Sopron 
Megyei Család, Esélyte-
remtési és Önkéntes Ház 
december 5-én, hétfőn 
11–13 óra között a Sop-
roni TIT-ben (Várkerület 
98.) megrendezi önkén-
tes napját. A rendezvé-
nyen megjelent szerve-
zetek – AFS Hungary, 
Bringázz Sopron!, Feke-
te István Állatvédő Egye-
sület, Győri Egyházme-
gyei Karitász, Magyar 
Máltai Szeretetszolgálat, 
Soproni Gyógy  központ, 
ZuzmóKa Program – 
elő   adásokon mutatják be 
munkájukat, a náluk vé-
gezhető tevékenysége-
ket, valamint standjaiknál 
személyes beszélgetésre 
is lehetőség nyílik.

›

PLUZSIK TAMÁS

Kovács-Gombos Gábor festőművész kiál-
lításával folytatódik a Fabricius Galé-
ria kortárs tárlatsorozata. A Sopronban és 
Budapesten élő alkotó műveit novem-
ber 24-től nézhetik meg az érdeklődők.

– Nincsenek a képeken – jó for-
malista szokás szerint – angya-

lok, kerubok, szeráfok, szen-
tek, nincs rajta Mária, sem az 

Atya, sem a Fiú, sem a Szentlé-
lek – mon  dotta a kiállítást meg-
nyitó dr. Faragó Sándor, a Nyu-
gat-magyarországi Egyetem rek-
tora. – Nincs rajtuk a szivárvány 
minden színe, nincs kolorista 
tobzódás, de mégis rajta van 
minden, teljességében, hiányta-
lanul, odaszegző, odakötő, oda-
láncoló módon. Kovács-Gombos 
Gábor képei nem engedik el 

a szemet, sem a lelket, mert a hit 
ereje horgonyként foglyul ejti 
a szemlélőt.

A festőművész, aki 33 önálló 
és 178 csoportos tárlaton sze-
repelt hazánkban és külföldön, 
Sopronban és Budapesten él, 
a NYME Benedek Elek Pedagó-
giai Karának docense, doktori 
disszertációját a kortárs szak-
rális művészetből írta. 

Az alkotó szerint a jelenkori 
nézőt az különbözteti meg az 
elmúlt évszázadok emberétől, 
hogy túlságos bőségben áramlik 
feléje a valósághű képek özöne. 
Ezért a kortárs művésznek olyan 
képi kifejezőeszközökhöz kell 
nyúlnia, amelyek kizökkentik 
a nézőt megszokott világából, 
lehetővé téve számára a magába 
szállást, a transzcendenssel va   ló 
érintkezést. 

– Az absztrakt művészet az 
egyház ősi hagyományaihoz 
nyú  lik vissza, hisz a liturgia is 
csupa absztrakció – fogalmazott, 
s adott mintegy magyarázatot 
alkotásaihoz a művész a tárlat-
megnyitót követő beszélgeté-
sen, melyet Veress Ferenc művé-
szettörténész vezetett.

A kiállítás az év végéig tekint-
hető meg, hétfő kivételével 
naponta 10 és 18 óra között a Fő 
tér 6. szám alatt található Fabri-
cius Galériában.

Kovács-Gombos Gábor kiállítása december 31-ig látogatható

Újabb kortárs tárlat 

Az elmúlt időszakban több panasz is érkezett szerkesztősé-

günkbe a terjesztéssel kapcsolatban. Van, aki egyáltalán nem 

kap újságot, mások arról panaszkodnak, hogy nem minden 

héten jut el hozzájuk. Olyan információkat is kaptunk, hogy 

nem a postaládába teszik a lapot. Mi minden panaszt hala-

déktalanul jelzünk a terjesztő cégnek, mert azt szeretnénk, 

ha minden háztartásba eljutna a Soproni Téma. Ehhez kérjük 

segítségüket, ugyanis a terjesztést végző vállalkozás azt sze-

retné, ha a reklamációkat névvel, lakcímmel (esetleg más elér-

hetőség) továbbítanák számukra, hogy az eseteket gyorsan 

kivizsgálhassák, hiszen az ő érdekük is a pontos terjesztés. 

Kérjük tehát Önöket, hogy a terjesztéssel kapcsolatos ész-

revételeiket a szerkesztőség e-mail címére (szerkesztoseg@

sopronitema.hu) küldjék el! Köszönjük!

FELHÍVÁS – Tisztelt Olvasóink! 

Kovács-Gombos Gábor kezében a „Dialógus” című alkotása, a háttérben pedig 
az „Ez csak napfény” című festménye FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS





December 1., csütörtök
16.00  Szent Orsolya Római 

Katolikus Gimnázium, 
Általános Iskola, Óvoda
és Kollégium:
„Ilyenkor decemberben”

17.00  Figurás Banda
18.00  Kiss József: Gitármuzsika
19.00  Corvinus zenekar

December 2., péntek
17.00  Pendelyes TE
18.00  Prakker

December 3., szombat
16.00  Drazsé zenekar
17.00  R. Class
19.00  Varnyú Country

December 4., vasárnap
16.00  HJAMI Fúvószenekar, Big Band
17.00  Dudora zenekar: Pikulás Mikulás
18.00  Gyertyagyújtás.

Adventi gondolatokat mond:
dr. Farkas Ciprián önkormányzati tanácsnok  
és Pelikán András evangélikus lelkész.
Közreműködik: Hunyadi János
Evangélikus Óvoda és Általános Iskola

19.00  Roland & Company

December 7., szerda
17.00  Jegenye Sori Óvoda:

Karácsonyi üzenet
18.00  Fajkusz Banda

December 8., csütörtök
16.00  Hermann Alice Óvoda:

Karácsonyi varázslat
18.00 Soproni SZC Fáy András Közgazdasági, Üzleti 

és Postai Szakgimnázium: Fáy karácsonyfái
19.00 Blues Hangers

MESEKUCKÓ ÉS JÁTÉK HÁZ
A Soproni Pendelyes Kulturális Egyesület képességfej-
lesztő és ügyességi játékai, kosaras körhinta, melye-
ken önfeledten szórakozhatnak a gyermekek!
Nyitva: hétköznap 17-19.00, hétvégén 15-19.00 óráig.

Szombat 16-17.00  Daltanulás – Adventi, karácsonyi dalok
 18-19.00  Mesélő képek – mesék diafi lmről, ahogy
  a szülők és nagyszülők gyermekkorában
Vasárnap: 16-18.00  Adventi kézműves foglalkozások –
  ajándék és fenyőfadíszek készítése

Ha szeretné, hogy gyermekének biztosan legyen helye, előzetesen jelentkezhet az info@petofi sopron.hu e-mail címen!

Az adventi koszorút a Zöld Zóna Kft. biztosítja.

KARÁCSONYI VÁSÁR ÉS
KÖZÖS ÜNNEPVÁRÁS
SOPRON VÁRKERÜLETÉN
ÉS A FŐ TÉREN! 
Időpont: 2016. november 25. – december 23.

Az idei évben is hamisítatlan karácsonyi hangulattal, fenyő- és fa-
héjillattal, étel- és italfi nomságokkal, kézműves termékekkel várjuk a 
kedves soproniakat és a Sopronba látogató vendégeinket Sopron Fő terére, illetve a megújult Várkerü-
letre.

Rendezvényünkön a téren felállított óriás fenyőfa, a hívogató betlehem és a mindenki  számára  fi gyelem-
felkeltő  adventi  kalendárium  sokszínűsége  mellett  megtalálja  a legkiválóbb hazai kézműves remeke-
ket, kiváló ajándékokat vásárolhat a kirakodóvásárban, és meleg fi nomságokkal kényeztetheti magát a 
kedves látogató! Teakülönlegességek,  forralt bor, puncs és természetesen gyermekpuncs mellett kicsik 
és nagyobbak is örömüket lelhetik a színpadi programokon is, ahol Sopron szinte valamennyi iskolája és 
óvodája bemutatja műsorát. A legkisebbek és a kicsit nagyobbak után Sopron ismert és még kevésbé 
ismert, de feltörekvő tehetségei csillogtatják meg tudásuk legjavát.

Programjaink során természetesen nem feledkezünk meg az ünnepvárás meghittségéről sem, minden 
vasárnap közösen gyújtjuk meg hatalmas adventi koszorúnk egy-egy újabb gyertyáját.
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JEGYÁR: 500 FT
 

karácsony
A design vásár

újra Sopronban

December 17. 10.00 - 18.00 

L I S Z T  K Ö Z P O N T
Táncolja: 
a Sopron Balett
Karmesterek: 
Oberfrank Péter, Dárdai Árpád
Rendező - koreográfus: 
William Fomin (Harangozó-díjas)

December 3-tól a 
Soproni Petőfi Színházban!

December 8.   19.00
Liszt Ferenc 

Konferencia és Kulturális Központ
Jegyár: 3.000 Ft

JEGYIRODA: 9400 SOPRON, LISZT F. U. 1. 
 





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

Szerkesszük közösen a Soproni Témát! 
szerkesztoseg@sopronitema.hu



PROGRAM 2017

SUGAR | VAN, AKI
FORRÓN SZERETI  

UDVAROS DOROTTYA 

CIGÁNYPRÍMÁS  

CSOPORTTERÁPIA  

DEMJÉN ÚJRA!

EGY FENÉKKEL KÉT LOVAT 

MACSKÁK  HERNÁDI PONT  

FERGETEGES  

MÁGNÁS MISKA  

BUDAPEST JAZZ ORCHESTRA
Queen-show

ABIGÉL  

NABUCCO 

GYÖNGYHAJÚ LÁNY
BALLADÁJA  

A MUZSIKA HANGJA  

A SZŐKE CIKLON 

AIDA (musical)

Pesti Magyar Színház

Információ:
JEGYIRODA (Sopron, Liszt F. u. 1.)
www.barlangszinhaz.hu

Soproni Petőfi Színház és
Operettvilág Együttes

Madách SzínházOrlai Produkció

Madách SzínházOrlai Produkció

ExperiDance Production és a
100 Tagú Cigányzenekar szólistái

Budapesti Operettszínház

Budapesti Operettszínház

Kassai Állami Opera

ExperiDance Production

Pesti Magyar Színház

Soproni Petőfi Színház

09. 08-09. 

07. 16.

07. 21-22.

08. 27. 

09. 02.

07. 15. 

08. 25-26.07. 14. 

08. 20. 

08. 11-12. 

07. 09. 

08. 04-05. 

07. 07-08.

07. 28-29-30. 
06. 23-24-25. 

07. 23. 

06. 15-16-17-18.
06. 30.-07. 01.

Játékszín 

Ajándékozzon élményt!

Barlang bérlet karácsonyra!
4 előadás 24.000 Ft




