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Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata
tisztelettel meghívja Önt

a Hűség Napja,
 valamint a Bánff y Miklós-szobor

avatása alkalmából rendezett
ünnepségre.

December 14. szombat 11 óra – Erzsébet kert

Gróf Bánff y Miklós
szobrának leleplezése és avatása

 Ünnepi beszédet mond:

Firtl Mátyás
Sopron és környéke országgyűlési képviselője

Fodor Tamás
Sopron Megyei Jogú Város polgármestere

 Balog Zoltán
emberi erőforrások minisztere,

Magyarország Kormányának képviselője

 Szájer József
európai parlamenti képviselő

az Európai Néppárt frakció-alelnöke
Sopron Város Díszpolgára



 csaphornyos (hagyományos) parkettalerakás
 szalagparketta-lerakás
 intarzia és csillagparketta lerakása
 lamella és 2 rétegű parketta lerakása
 parketták javítása
 parketták csiszolása lakkozása, viaszolása
 vakpadlójavítás, új vakpadló kialakítása
 szőnyegpadló lerakása
 betonkiegyenlítés (padloponozás)

Minden, a
mi parke

tta,

és azza
l kapcs

olatos!

Molnár Kálmán parkettázó

9407 Sopron, Halastó utca 11. www.molnarparketta.hu



GEERS
HALLÓKÉSZÜLÉK

www.geers.hu

HANGolódjunk együtt 
az ünnepekre!

• Televízió hangerősítő, vezeték nélkül 
• Ajánljuk ép hallóknak egészen a 

súlyos hallásveszteséggel előknek
• Jobb és bal fül között szabályozható 

hangelosztás
• Energiatakarékosság

Nézett már úgy TV-t, hogézett már úgy TV-t, hogyyyy
hhangos volt, de mégis halk?s halkos vangosh s é lgee hamévo k?igv hm km aldlt h k?t, ?

A megoldás a SWING DIGITAL!

Kellemes Ünnepeket kíván 
a Geers Hallókészülék!
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INGYEN HÍVHATÓ
INFORMÁCIÓS VONAL

06-80/182-182

GEERS Hallókészülék Szaküzlet
Sopron, Várkerület 106.
Telefon: 99/887-001

Nyitvatartási idő: 
hétfő-szerda: 8-16:30 óráig; 
csütörtök: 8-18 óráig; 
péntek: 8-14 óráig

Rendel: Dr. Fücsek Mihály 
fül-orr-gégész, audiológus 
szakorvos

www.sopronholding.hu - holding@sopronholding.hu - zöld szám: 99/514-600  - www.facebook.com/sopronholding

ZÖLDTERÜLET-GAZDÁLKODÁSI DIVÍZIÓ

A téli időszak beköszöntével a Sopron Holding Zrt. zöldterület-
gazdálkodási divíziójának – az aktuális időjárástól függően – fő feladatává 
válik a város parkosított területein, valamint a zöldfelületeken 
átmenő járdaszakaszokon a hómentesítés. Ennek jegyében az első 
komolyabb mennyiségű hó lehullása után két jelentős munkafolyamat 
veszi kezdetét: a hóeltakarítás és a síktalanítás. Divíziónk a gyors és 
eredményes munkavégzés érdekében Sopron zöldfelületeinek téli 
takarítását síktalanítási körzetekre osztva végzi. Minden zónában kétféle 
módon zajlik a hómentesítés. A gépi hótolás kis tengelytávú hóekével 
felszerelt traktorral valósul meg, amelyet természetesen kézi erővel, azaz 
hólapáttal végzett takarítással teszünk még hatékonyabbá. 

Írta: Nagy Zsolt főkertész, Sopron Holding Zrt. zöldterület-gazdálkodási divízióvezető

A fás szárú növények védelmének érdekében kerüljük a téli sózást 
és kizárólag környezetkímélő megoldást alkalmazunk a közterületi 
járdák síkosság-mentesítésére: technológiánk során kombinált 
műtrágyát használunk a hóval borított, jeges utak takarítására. 
A felhasználandó szóróanyagot platós tehergépkocsikkal, valamint 
műtrágyaszóró adapterrel ellátott kisebb traktorokkal juttatjuk 
ki a területekre. Az elkövetkezendő, várhatóan egyre keményebb 
és hidegebb hónapokban munkánk révén igyekszünk optimális 
és mindenekelőtt balesetmentes közlekedési viszonyokat biztosítani 
a város lakossága és az idelátogatók számára.

DECEMBERI MUNKÁLATOK – Síktalanítás és hóeltakarítás



MEGHÍVÓ

Sopron MJV Integrált Településfejlesztési 
Stratégiájának elkészítése és 
Településfejlesztési koncepciójának 
felülvizsgálata
Sopron MJV Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt a 
város Településfejlesztési Stratégiájához és koncepciójához 
kapcsolódó, a Lőverek városrészt érintő lakossági beszélgetésre.

A rendezvény időpontja: 
2013. december 13. (péntek) 17 óra

Helyszín: 
GYIK Rendezvényház 
9400 Sopron, Ady Endre u. 10.

Alakítsuk közösen Sopron jövőjét!



MEGHÍVÓ
Sopron Megyei Jogú Város
Önkormányzat Közgyűlése

2013. december 16-án,
hétfőn 18 órától

a városháza (Fő tér 1.) nagy üléstermében

közmeghallgatást tart,
amelyen a helyi lakosság és a helyben érdekelt szer-
vezetek képviselői a helyi közügyeket érintő kérdése-
ket és javaslatot tehetnek.

Napirendi pontok:

1. Beszámoló a 2012. évi közmeghallgatáson el-
hangzott közérdekű javaslatok megvalósítása 
érdekében tett intézkedésekről

2. Az előzetesen írásban feltett kérdések, javaslatok 
megtárgyalása a benyújtás sorrendjében

3. A jelenlévők kérdéseinek, javaslatainak megtár-
gyalása a jelentkezés sorrendjében

A közmeghallgatásra tisztelettel meghívom!

Dr. Fodor Tamás
polgármester

 

A kérdések, javaslatok írásban előzetesen is megfogalmazhatók és el-
helyezhetők a Polgármesteri Hivatal aulájában található gyűjtőládában, 
továbbíthatók levélben „KÖZMEGHALLGATÁS” megjelöléssel a Polgár-
mesteri Hivatal postacímére (9400 Sopron, Fő tér 1.), vagy e-mailben a
kozmeghallgatas@sopron.hu címre.

SOPRON
MEGYEI JOGÚ VÁROS

Önkormányzata

PLATÁN FÁK
Sopron közterületein – például a Papréten, az Erzsébet-
kertben, a Balfi úton – számos koros platánfa található, 
legtöbbjüket 1880 körül ültették a városban. A juharlevelű 
platán vagy közönséges platán (Platanus x acerifolia 
syn. Platanus hybrida) feltehetően a keleti platán és 
a nyugati platán hibridfaja. Széles lombkoronájú, akár 
30 méter magasra is megnövő közkedvelt díszfa, 
melynek jellegzetessége, hogy törzséről és ágairól 
a kérget nagy lapokban dobja le. Szórt állású, pálhás, 
nagyméretű levelei vannak, virágzása májusban 
kezdődik. Kifejezetten fagy- és várostűrő fafaj, melynek 
lombkoronája sok fényt átenged, de a szükséges 
metszéseket jól tolerálja. A tápdús, jó vízellátottságú 
talajt, így a vízparti területeket kedveli. Apiognomoniás 
betegségre való hajlama mellett feltűnt legújabb 
kártevője, a platán csipkézőpoloska, amely ellen az 
idén már védekeztünk. Több kertészeti fajtája ismert 
– gömb változatát (Platanus acerifolia ’Alpens Globe’) 
például a Selmeci utcába ültettük ki.

Írta: Nagy Zsolt főkertész, 
Sopron Holding Zrt. zöldterület-gazdálkodási divízióvezető

MEGHÍVÓ

Sopron MJV Integrált Településfejlesztési 
Stratégiájának elkészítése és 
Településfejlesztési koncepciójának 
felülvizsgálata
Sopron MJV Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt a 
város Településfejlesztési Stratégiájához és koncepciójához 
kapcsolódó, az északi városrész, Sopronkőhida-Tómalom 
településrészeket érintő lakossági beszélgetésre.

A rendezvény időpontja: 2013. december 17. (kedd) 17 óra

Helyszín: 
Inkubátorház, Konferencia Terem, 1. emelet 
9400 Sopron, Verő J. u. 1.

Alakítsuk közösen Sopron jövőjét!



ADVENTI

FÉNYVARÁZSLÁS

Részletek: www.prokultura.hu

Családi program

2013. december 15., vasárnap 15.00-18.00
Liszt-központ

2000200
200Ajándékutalvány

2000
forint

A SOPRONI PETŐFI SZÍNHÁZ ELŐADÁSAIRA

Sorszám:  . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . .

Érvényes: 2014. május 31-ig

Adószám: 18533093-2-08

Információ: www.prokultura.hu  www.soproniszinhaz.hu

PRO KULTÚRA SOPRON NONPROFIT KFT. — 9400. SOPRON, LISZT FERENC U. 1.

Karácsonyra ajándékozza

meg hozzátartozóit,

barátait és üzletfeleit

a Soproni
Petőfi Színház

ajándék-
utalványával!

Megvásárolható:

a Pro Kultúra Jegyirodájában (Sopron, Liszt Ferenc u. 1.)

és előadások előtt a Petőfi Színház pénztárában.



FELHÍVÁS
Tisztelt Soproni Választópolgárok!

Munkatársakat keresünk a választási feladatok szavazás napi lebonyolításában köz-
reműködő szavazatszámláló bizottságokba.

Várjuk a Sopronban (beleértve Balf, Brennbergbánya, Sopronkőhida településrészeket 
is) lakcímmel rendelkező azon választópolgárok jelentkezését, akik választott tagként/
póttagként részt vennének a szavazatszámláló bizottságok munkájában.

A szavazatszámláló bizottságok választott tagjait/póttagjait Sopron Megyei Jogú Város 
Közgyűlése – várhatóan a 2014. februári ülésén – választja meg, megbízatásuk négy 
évre szól. A közgyűlés döntéséről az ülést követően értesítjük. A szavazatszámláló 
bizottságok az országgyűlési képviselők 2014. évi választása alkalmával kezdik meg 
működésüket.

Figyelem!

A választási eljárásról szóló törvény értelmében a szavazatszámláló bizottság választott 
tagja/póttagja egyebek között nem lehet:

közigazgatási szervvel kormányzati szolgálati jogviszonyban, szolgálati vagy más, 
munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy a közalkalmazott kivételével, 
állami vezető.

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.
Jelentkezési határidő: 2013. december 23.
A jelentkezés jelentkezési lappal vagy a jelentkezési lapon szereplő adatok írásbeli 
közlésével történik. A jelentkezéshez felhasználható az itt található jelentkezési lap, il-
letve az letölthető a www.sopron.hu weboldalról, vagy személyesen is átvehető a Pol-
gármesteri Hivatal (Sopron, Fő tér 1.) információs pavilonjában.
Bővebb felvilágosítás a 99/515–115 telefonszámon kérhető.
A kitöltött jelentkezési lapot dr. Dobos József 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. Dobos József
jegyző

a Helyi Választási Iroda vezetője

JELENTKEZÉSI LAP
Alulírott jelentkezem a választási feladatok szavazás napi lebonyolításában közreműködő 
szavazatszámláló bizottságok választott tagjának/póttagjának

1. Név:

2. Születési hely, idő:

3. Bejelentett állandó lakcím:

4. Vezetékes telefonszám:

5. Mobil telefonszám:

6. E-mail cím:

7. Foglalkozás:

8. Munkahely megnevezése, címe:

9. Munkahelyi telefonszám:

Sopron, 

jelentkező aláírása

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: 2013. december 23.
A kitöltött jelentkezési lapot dr. Dobos József jegyző, HVI vezető,
Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, 9400 Sopron, Fő tér 1., vagy az
igazgatas@sopron-ph.hu címre kérjük eljuttatni.





ADVENTI PROGRAMOK a Soproni Múzeumban
December 15-én 15.00 - 18.00 óráig zenés vetítéssel (Kollerits Beáta), kézműves játszóházzal, muzsikával (Dárdai Árpád), különleges mini 

tárlatvezetésekkel a Storno család ünnepi szokásairól (Krammerhofer Szilvia), városnéző sétával (Taschner Tamás) és forralt boros Tűztorony 

látogatással várjuk vendégeinket a Soproni Múzeumba.

Soproni Advent
2013.

Karácsonyi vásár és
közös ünnepvárás Sopron Fő terén

Időpont: 2013. november 29. – 2013. december 23. 
www.soproniadvent.hu

JÁTÉK HÁZ – a Soproni Pendelyes Kulturális Egyesület képességfejlesztő és ügyességi játékai, kosaras körhinta 
– melyeken önfeledten szórakozhatnak kicsik és nagyok! Vasárnaponként 16-18.00 óra között adventi kézműves 

foglalkozások! Ha szeretné, hogy gyermekének biztosan legyen helye – előzetesen jelentkezhet az
info@petofisopron.hu email címen! A város idei fenyőfáját a Tanulmányi Erdőgazdaság biztosítja.

A betlehemet a Szent Orsolya Római Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium tanárai és diákjai népesítették be.
Jöjjön el hozzánk, töltsünk el egy vagy több estét közösen

az ország egyik legszebb főterén, várjuk együtt a karácsony ünnepét idén is, Sopronban!

2013. december 11. szerda
17:00  Nől a dér, álom jár

Jegenye sori Tagóvoda műsora

17:30  A kis fenyőfa

Petőfi Sándor Általános Iskola és AMI műsora

18:00  Bánfalvi Óvoda műsora

18:30  Orfeum Bar Band

2013. december 12. csütörtök

Hermann Alice Óvoda műsora

17.30  Fáy karácsonyfái – Fáy András SZKI

18:00  Karácsony fényei - Soproni Német Nemzetiségi 

Általános Iskola-DNÖ

18.30  Operett és musical est

Simon Andrea és Savanyu Gergely 

2013. december 13. péntek
16.30  Karácsonyi csengettyűk

Jereváni Kék Óvoda műsora

17.00  Hópelyhek tánca – Király J. u. Tagóvoda műsora

17.30  Luca-napi kánta – Halász u. Tagóvoda

18.00  „Hív minket most egy tiszta szó” - 

Bánfalvi Kórus Kulturális Egyesület

18.30 Fourtissimo együttes 

2013. december 14. szombat
15.30  Binde bácsi meséi – Apnoé zenekar

17:15  Soproni Kisbanda adventi koncertje

18:00  Apnoé zenekar

19:30  Ferenczi György és a Rackajam zenekar 
koncertje

2013. december 15. vasárnap
16:00  Adventi dallamok - Fesztivál Rézfúvós Együttes

17:00  Karácsonyváró – „Bogyó és barátai zenekar” -

a Szent Orsolya Gimnázium verses, zenés műsora

17:30  Ünnepi köszöntő

18:00  Harmadik gyertya meggyújtása
Adventi gondolatokat mond 

 Gabnai Sándor evangélikus esperes az 

evangélikus Lelkészi Hivataltól. Közreműködik a 

Berzsenyi Dániel  Evangélikus Líceum énekkara.

18.30  F.R.B. zenekar koncertje

2013. december 16. hétfő
17.00 Karácsonyi készülődés -

Lackner Kristóf Általános Iskola

18.00  Pair o’ Dice zenekar

2013. december 17. kedd
14-18.00 „Jótékony lepény” Sopronban

Műsor meglepetés vendégekkel!

sülnek a jó szándékú lepények

17:00  Hogyan került a csillag a

karácsonyfa tetejére?

Petőfi Sándor Általános Iskola és

AMI Balfi Tagiskola műsora



2013. december 11. 11
www.sopronitema.hu  

Tallózó

A Soproni Témában keresztrejtvény is várja a játszani vágyókat. A megfejtéseket december 16-ig várjuk a Soproni 
Téma, 9401 Sopron, Pf. 241. vagy a szerkesztoseg@sopronitema.hu e-mail címre. A helyes megfejtők között köny-
vet sorsolunk ki, amely átvehető a Pro Kultúra Jegyirodájában (Sopron, Liszt Ferenc u. 1.).
December 4-i rejtvényünkben James Joyce gondolata: „Az idő szélnek szór mindent”, szerencsés megfejtőnk: 
Németh Erzsébet (Sopron, Besenyő u. 14.).

Keresztrejtvény

Madarász Réka

A keresztény kultúr-
körben a december 
25-ét megelőző negye-
dik vasárnaptól kará-
csonyig tartó időszak 
az advent. A remény-
teli várakozás, a Jézus 
születésére, vagyis a 
karácsonyra való lelki 
felkészülés ideje.

Az adventus latin eredetű szó, 
jelentése eljövetel, megérke-
zés. Az advent a Szent András 
apostol napjához (november 
30.) legközelebb eső vasárnap-
pal veszi kezdetét. Eredetileg 
40 napig tartott (Jézus negy-
ven napig böjtölt a pusztában), 
ám a Gergely pápa-féle naptár-
reform 4 hétre rövidítette le. 
Régen a keresztények az évnek 
ebben a szakában szigorú böjtöt 
tartottak, hajnalonként pedig 
szentmisére jártak. Az advent 
első napjától vízkeresztig ter-
jedő időszakban tiltották a zajos 
mulatságokat, lakodalmakat. 

Az adventi koszorú készítése 
a 19. században jött divatba, de 
a hagyomány gyökerei a pogány 
korba nyúlnak vissza, amikor 
örökzöld ágakkal, fagyönggyel, 
magyallal ünnepelték a téli 

napéjegyenlőséget. A koszorút 
rendszerint fenyőgallyakból 
fonják, és a ráhelyezett négy 
gyertya közül minden vasár-
nap eggyel többet gyújtanak 
meg. A gyertyák színe katolikus 
körökben lila, kivéve a harma-
dik vasárnapra jutót, ami rózsa-
szín. A gyertyák a Jézus szüle-
tése révén a Földön szétáradó 
világosságot jelképezik, de egy-

ben a hitet, a reményt, a sze -
retetet és az örömöt is szimbo-
lizálják. Az adventi koszorúkat 
a templomokban áldják meg 
advent első vasárnapján vagy 
az előző szombat esti szentmi-
sén. Az ajtóra erősített, gyertya 
nélküli koszorú a szíves vendég-
várást reprezentálja.

Az első nyomtatott adventi 
naptár 1908-ban készült Mün-

chenben, melynek eredetileg az 
volt a szerepe, hogy elvezesse 
a karácsonyhoz a felnőtteket és 
a gyermekeket. Az „igazi” nap-
tár minden egyes ablaka mögött 
a karácsonyi ünnepkörre utaló 
gondolattal találkozhatunk. 
Ez a vallási tartalom napjaink-
ban mindinkább elhalványul 
– a magvas gondolatok helyét 
csokoládé, cukorka tölti ki.

Advent: Várakozás az Úr eljövetelére, Jézus születésére

Lelki felkészülés ideje

Vallásos tartalom helyett dekoráció: Az adventi koszorú gyertyáinak színe katolikus 
körökben lila, kivéve a harmadik vasárnapit, ami rózsaszín – de a virágárusoknál 
a szivárvány minden színében találunk gyertyás koszorú FOTÓARCHÍVUM: SOPRON TÉMA
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December 15., vasárnap 18.00
Liszt-központ

A GHYMES EGYÜTTES
ÜNNEPI KONCERTJE
Jegyár: 3.200 Ft

December 18., szerda 18.00
Liszt-központ
Kora esti hangversenybérlet

KARÁCSONYI KONCERT
Soproni Liszt Ferenc
Szimfonikus Zenekar
Vezényel: Dr. Kamp Salamon
Jegyár: 1.800 Ft

December 20., péntek 19.00
Liszt-központ

A VARGA GÁBOR JAZZ TRIÓ
KARÁCSONYI KONCERTJE
A részvétel díjtalan.
Minden belépő forralt bort és
karácsonyi süteményt kap!

Ünnepeljünk gyütteSOPRONBAN

Liszt Ferenc Konferencia és Kulturális Központ    2013. december 16. – 2014. február 10.

NYITVA TARTÁS Naponta 10.00 – 18.00
 (December 24-én zárva!)

JEGYÁRAK Felnőtt 1.800 Ft
 Diák (25 éves korig), nyugdíjas 900 Ft
 Családi (3-5 fő) 3.600 Ft

JEGYIRODA Liszt Ferenc Konferencia és Kulturális Központ, 9400 Sopron, Liszt F. u. 1.
 Nyitva tartás: hétfő-péntek 9.00-17.00, szombat 9.00-12.00,
 Telefon: +36 99 517 517, 517 518, E-mail: jegyiroda@prokultura.hu
 Valamint a helyszínen (hétfő-vasárnap: 10.00-17.00)
Jegyek elővételben 2013. december 16-tól válthatók a Jegyirodában és online.
A kiállítás látogatása csoportok részére csak előzetes bejelentkezéssel lehetséges!


