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Ünnepi 
gondolatok Templom 

születik

A tervek szerint jövő márciusban szentelik 
fel az új Szent Margit-templomot5

200 kisgyereknek ajándékoztak játékokat a Szent György Lovagrend Soproni Priorátus lovag-
jai a Hermann Alice Óvodában. A gyerekek karácsonyi műsorral köszönték meg az ajándékot. 
Felvételünkön Bodnár Adél (b) és Szmatona Blanka (j). FOTÓ: GAZSOVICS KRISZTIÁN
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Játékok karácsonyra

44

5

A Szent Orsolya-iskola 4.a osztályosai a téli szünet előtt ismét – többed-
szerre – ellátogattak a Kossuth Lajos utcai szociális és idősek nap-

közi otthonába, ahol pásztorjátékot adtak elő a gondozottaknak. 

Mit jelent a kará-
csony 2014-ben? 
Miről szól, és miről 
szeretnénk, miről 
kellene, hogy szól-
jon? A há   rom törté-
nelmi egyház sop -
roni képviselői, 
Horváth Imre kato-
likus vá  ros  plé bá nos, 
Gabnai Sándor evan-
gé likus esperes és 
Vladár Gábor re for-
mátus lelkész osztja 

meg olvasóinkkal 
gondolatait az 
ünnep kapcsán.

Kedves Olvasóink!

A Soproni Téma munkatársai nevében kívánok 
Önöknek áldott karácsonyt és

szép, sikeres, békességes új esztendőt!

Lapunk következő száma 2015. január 14-én jelenik meg.

Horváth Ferenc
főszerkesztő

Pásztorjáték az otthonban

Év végi
csillogás
Masni, tüll, fodor és csil-
lám – az év utolsó napjá-
nak elengedhetetlen tartozé-
kai. Szilveszter éjszakán még 
a szolidabb hölgyek is igye-
keznek emlékezetessé tenni 
a meg  jelenésüket. A szakem-
berek ugyanakkor hangsúlyoz-

zák, hogy a szilveszteri ruha 
nem azonos a farsangival!

Az adventi időszakban sokan keresték fel 
a Fő teret, melynek legfőbb látványossága 
a város karácsonyfája és a betlehem
FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS



Tisztelet a Nőknek

Zsadon Andrea
Szolnoki Tibor

Lukács Anita
Gippert Béla

Opera, Musical, Sanzon, Operett
és Költészet

2015. március 07. szombat
15.00 és 18.00 óra

Liszt Ferenc
Konferencia és Kulturális Központ

Jegyár: 3.900.- Ft

Jegyiroda: 9400 Sopron, Liszt F. u. 1. 
Telefon: (99) 517 517  
Email: jegyiroda@prokultura.hu

Online jegyvásárlás: 
www.ticketportal.hu

Mahó Andrea
Miller Zoltán

Bardóczy Attila
Hegedűs Valér

Pataki András

„Vágyom egy nő után...”
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Talán nem megvalósíthatatlan 
álom, hogy egy nehéz évet követő-
en könnyebb lesz 2015-ben. Köny-
nyebb, mindannyiunknak. Könnyebb azoknak, akik ma 
még nehezen élnek, hétről hétre, hónapról hónapra. Köny-
nyebb lesz azoknak, akik az utolsó filléreket rakják össze, 
hogy kifizethessék számláikat. Azoknak, akik csak ritkán 
esznek meleg ételt. Azoknak, akik minden apró ajándé-
kért hálásak karácsonykor. A társadalom tudja és érti, 
hogy azoknak, akik megtehetik, segíteniük kell a rászo-
rulóknak, az elesetteknek. Persze nem úgy általánosság-

ban segít a társadalom, 
hanem olyan emberek 
fognak össze, akik itt él-
nek velünk, akik része-
sei mindennapjainknak, 
akikkel találkozhatunk az 
utcán, akik átérzik má-
sok nyomorúságát, akik 
ha belenéznek egy csil-
logó szempárba, teszik 
önként vállalt kötelessé-
güket. Mert segíteni fel-
emelő érzés, és többek 
leszünk mi is általa, még 
akkor is, ha tudjuk, hogy 
adományokkal, ajándé-
kokkal nem lehet megol-
dani nagy szociális prob-
lémákat, legfeljebb csilla-
pítani lehet az éhséget, 
vagy egy kis örömöt le-
het varázsolni a fény-
telen hétköznapokba. 
A meg  oldás a szegény-

ség felszámolása lenne, de ez még akkor is nehéz és évekig 
tartó folyamat, ha kiemelt programokat indítanak. Mert 
a szegénység általában nem egyik pillanatról a másikra 
következik be, sokkal inkább egy folyamat tragikus vég-
eredménye. A fordulópontot nehéz tetten érni, és ha va-
laki egy lefelé tartó spirálba kerül, segítség nélkül szinte 
lehetetlen visszakapaszkodnia. A segítséget pedig a leg-
több esetben a munka jelentheti. Csak akinek van mun-
kája és dolgozik tisztességgel, annak van esélye, hogy 
maga mögött hagyja a reménytelenséget. Ezért fontos 
a gazdaságélénkítés, a munkahelyteremtés, a kulturális 
egyenetlenségek felszámolása, az oktatás, a mások hely-
zetét értő és megértő képességünk. Karácsony a remény 
pillanata is. Reménykedjünk, hogy álmaink és vágyaink 
teljesülnek, hogy egyre kevesebb lesz a nélkülöző ember, 
hogy egyre többen érzik majd úgy, hogy jó élni ebben az 
országban 2015-ben is!

„Mert segíteni fel-
emelő érzés, és 
többek leszünk 
mi is általa, még 
akkor is, ha tudjuk, 
hogy adományok-
kal, ajándékokkal 
nem lehet megol-
dani nagy szociális 
problémákat, leg-
feljebb csillapítani 
lehet az éhséget, 
vagy egy kis örö-
möt lehet vará-
zsolni a fénytelen 
hétköznapokba.”

Horváth Ferenc jegyzete
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A remény 
pillanata

Bertha Ágnes

– Egy templom építése olyan, mint egy édes-
anyának a vajúdás, a szülés – nehéz és fájdal-
mas, de ennél nagyon öröm a világon nincs 
– vallja Bognár István, a lövéreki Szent Mar-
git-templom plébánosa. Az új Istenházát a ter-
vek szerint jövő márciusban szentelik fel.

November végén új templo-
mot készültek avatni a katolikus 
hívek a Lövérekben – az épület 
áll, kívülről teljesen kész, a kör-
nyékét is rendbe tették, elkészült 
a parkoló a Panoráma út felől – az 
átadás azonban elmaradt, első-
sorban azért, mert nem kapták 
meg a használatbavételi enge-
délyt. – Talán december végére 
megérkezik – bizakodik Bognár 
István, a Szent Margit-templom 
plébánosa. – Számunkra előírás, 
hogy amíg államilag nincsen 
pont az építés végén – enge-
délyek, tartozás tekintetében 
–, addig az egyházközség nem 
veheti birtokba. Ezért nem tör-
tént meg a szentelés.

Az elmúlt másfél év maga volt 
a csoda – állítja a plébános: 2013. 
május 20-án megtették az első 

kapavágást, június 16-án megtör-
tént az ünnepélyes alapkőletétel, 
idén február 9-én megtartották 
a bokrétaünnepet, feltették a ke -
resztet a torony tetejére. Jelenleg 
a belső munkálatok folynak. 

– Egy templom építése olyan, 
mint egy édesanyának a vajú-
dás, a szülés – nehéz és fájdal-
mas, de ennél nagyon öröm a vi -
lágon nincs. Az épület nagyjából 
készen áll, de úgy érzem, mi még 
nem álltunk novemberre lelkileg 
készen arra, hogy ünnepelhes-
sünk – mondja Bognár István. – 
Az idei advent időszaka nekünk 
most igazán az öröm és a várako-
zás időszaka. Az idősebb, a meg -
lévő épülethez hűen ragaszkodó 
híveket volt a legnehezebb meg-
győzni arról, hogy tényleg kinőt-
tük a kápolnát, kell egy új temp-

lom. Már ők is elhiszik, és látom 
az arcukon az örömet, ahogy 
csodálják, hétről hétre mennyit 
változik, épül-szépül a templom. 
1945. március 1-jén alapította 
meg Apor Vilmos vértanú püs-
pökünk az önálló lelkészséget, 
ennek 70. évfordulóját szeret-
nénk megünnepelni a templom 
felszentelésével. 2015-re a Győri 
Egyházmegye Apor-évet hir-
detett meg, a boldoggá avatott 
püspök vértanúságának 70 éves 
évfordulójára emlékezve; az új 
templomunk oltárában pedig 
egy Apor-ereklyét is elhelyezünk 
– véres ruhájának egy darabját.

A régi templom hajója sem 
marad funkció nélkül: az egy-
házközségben működő közössé-
gek – mint például a Biblia-kör, 
a karitász, az ifjúsági, a minist-
ráns vagy a már két generá-
ciós házascsoport – veszik bir-

tokba. Az új templom karzatára 
kerülnek a mostani, közel 15 
éve készült padok, az altemp-
lomba az eredeti, 70 éves pado-
kat helyezik, az új templomszint 
hajójába pedig már készítik az új 
ülőhelyeket. 

Most még a kápolnában tart-
ják az adventi rorátékat, emel-
lett elindult a szálláskeresés is, 
jelentkező családok adják házról 
házra a Szent Család képét, min-
denkinek eljuttatva az ünnep és 
a család szentségének örömét. 
2011 óta hagyomány a temp-
lomban a karácsonyi ostyahor-
dás: nemcsak az egyházközség-
hez tartozóknak viszik házhoz 
az ünnepi ostyát, de a többi 
rendszeresen templomba járó 
is kapni fog belőle. A karácsonyi- 
és az ünnepi szentmisék még 
a régi Julianeum-kápolnában 
lesznek.

Templom születik

Felekezetek feletti karácsonyi gondolatok

VILLÁTÓL KÁPOLNÁIG
A Töpler család villája 1910-ben épült. Két évtizednyi használat után 
1936-ban az épületet a soproni domonkos rend vette meg, amely 
a Széchenyi téri templomot és rendházat szerette volna bővíteni. 
Kezdetben lelkigyakorlatos házként használták, majd Badalik Ber-
talan házfőnök ötlete alapján Julianeum néven diákkonviktussá 
alakították. A mostani állami nyugdíjas pedagógus otthon épület-
szárnyát a 30-as évek végén diákotthonnak kezdték építeni, melyet 
domonkos atyák vezettek. A kollégium a Julianeum nevet kapta – 
Juliánusz barát tiszteletére (1941-ben ünnepelték a 700. évfordu-
lóját annak, hogy a dominikánus barát az ősmagyarokat kereste, 
s visszatérve hozta a tatárok hírét.). 1943. november 25-én Apor 
püspök avatta fel a kápolnát a pár nappal korábban szentté ava-
tott Árpádházi Margit tiszteletére, ideiglenes jelleggel – már előre 
tervezve egy új templom építését – csak benedikálta, megáldotta, 
de nem konszekrálta, vagyis még nem szentelte fel.

VLADÁR GÁBOR REFORMÁTUS LELKÉSZ
Az elmúlt száz évben minden összeomlott, vagy legalábbis bizony-
talanná lett, amiben eddig hitt vagy megkapaszkodott korunk 
embere. Fontosak tehát az olyan ünnepek, amelyek az együttlét 
örömét adják. A karácsony középpontjában a keresztyénség kez-
detén egy bölcső, egy család áll: Isten egyszülött Fiát adta nekünk 
szeretetből. Nem véletlen, hogy a gyermekek a nagy egyházi ün-
nepek közül egyikre sem készülnek olyan nagy örömmel, mint 
erre. Jól tesszük tehát, ha mi, felnőttek tanulunk a gyermekek-
től. Karácsonykor valamennyien megajándékozottak vagyunk, 
de az ajándékozás mellett tanulgassuk az elfogadás művészetét 
is! A gyermek még elcsodálkozik a körülötte lévő világ ezer tit-
kán, áhítattal nézi a betlehemi jászolbölcsőt, mi, felnőttek pedig 
már semmin nem tudunk csodálkozni. A gyermekek 
ösztönös áhítatával közeledjünk Isten legdrágább 
ajándékához, Jézus Krisztushoz! A gyermekek-
től azt is megtanulhatjuk, mi, fanyalgó felnőt-
tek, miként lehet tisztán örülni karácsonykor. 
Végül tanuljuk meg a gyermekektől, hogyan 
kell kimutatni az érzelmeinket! Nagyon eset-
lenek vagyunk olyan helyzetekben, ahol a 
szí  vünket kellene megmutatnunk. Isten kará-
csonykor megnyitotta a szívét, kimutat-
ta szeretetét. Ez arra ösztönöz min-
ket is, hogy elinduljunk mások 
felé, megnyissuk a szemünket, 
keressük meg azokat, akik egy 
több időt, együttérzést, közös-
séget, gondoskodást igényelnek!

GABNAI SÁNDOR EVANGÉLIKUS ESPERES
Keresztyénként érdekes belegondolni, hogy az egyház első szü-
letésnapja, a pünkösd kikopott az emberek gondolatvilágából. 
A történelmileg következő nagy ünnepet, a húsvétot tartjuk, 
bár főleg a hozzá kapcsolódó népi hagyományok miatt. A leg-
később átvett keresztyén ünnep, a karácsony pedig az év leg-
fontosabb időszaka lett. Szomorúnak tartom, hogy az alkalom, 
amely alapvetően Isten szeretetéről, közénk érkezéséről szól, 
csak az emberszeretet ünnepe lett, családi összejövetellé vált. 
Üdvözlendő ez is persze, mint mindaz, amellyel kézzelfogha-
tóbbá tettük, az adventi vásárok, koszorú, gyertyagyújtás, ki-
világítás, karitatív akciók – ezek mind kellenek, de a külsőségek 
mögött a karácsony valódi mélységét is meg 
kell látnunk. Hálásnak kell lennünk saját 
megajándékozottságunkért; mindenki-
nek a saját szívét-lelkét kell előkészíte-
nie, hogy oda érkezzen meg az újszü-
lött Jézus, az legyen betlehemi bölcsője. 
A lelkészcsaládok számára a karácsony és 
környéke nagyon zsúfolt időszak, hiszen 
amikor más pihen és ünnepel, a lelkészek 
keményen dolgoznak, azért szol-
gálunk, hogy mások ünnepét 
szebbé tegyük. Örülünk min-
denkinek, akinek a szívében 
ezekben a napokban felébred 
a vágy, hogy közelebbről ta-
lálkozzon Istennel és a meg-
született Jézussal.

HORVÁTH IMRE VÁROSPLÉBÁNOS
„Karácsony készül, emberek! /Szépek és tiszták legyetek!/.../ le-
gyetek újra gyermekek,/ hogy emberek lehessetek!” (Wass Albert)
Isten védtelen Gyermekké lett, hogy legyőzze a kevélységet, az 
erőszakot, az ember féktelen birtoklási vágyát. Isten Gyermek-
ké lett, hogy szerethessük, hogy merjük szeretni őt. 
A szálláshely hiánya a Szentcsaládot az istállóba készteti. „Tulaj-
donába jött, de övéi nem fogadták be”. Van-e hely nálunk Isten 
számára, amikor megpróbál belépni hozzánk? Van-e időnk és 
helyünk Számára? Talán nem éppen Isten az, akit mi visszautasí-
tunk? Teljesen el vagyunk telve önmagunkkal, annyira, hogy nem 
marad egyáltalán hely Isten számára. És ezért nincs hely a többi-
eknek sem, a gyermekeknek, a szegényeknek, az idegeneknek. 

Örömmel éljük meg a karácsonyt, azt a csodálatos 
eseményt, hogy Isten Fia ma is megszületik, Isten 
valóban közel van hozzánk, és találkozni akar ve-
lünk. Az Úr karácsonyán szemléljük Isten végtelen 
szeretetének útját, aki fia megtestesülése, kín-
szenvedése, halála és feltámadása által önmagá-
hoz emelt bennünket, mint édesanya a gyerme-

két. Szívből kívánom városunk minden lakójának, 
hogy a karácsony a mindennapok hajszájában 

hozzon nyugalmat, örömet, és mindany-
nyian megtapasztalhassuk Isten jóságát, 
aki gyermekké lett értünk! A nagy öröm, 
amelyről a karácsonyi angyal beszélt, 
érintse meg szívünket és adjon szárnya-
kat nekünk, hogy Jézus Krisztus által 
Istennek tetsző emberek lehessünk!
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Mit jelent a karácsony 2014-ben? Miről szól, és miről szeretnénk, miről kellene, hogy szóljon? A három 
történelmi egyház soproni képviselői, Horváth Imre katolikus városplébános, Gabnai Sándor evangélikus 
esperes és Vladár Gábor református lelkész osztja meg olvasóinkkal gondolatait az ünnep kapcsán.

Kívülről elkészült az új templom, jelenleg a belső 
munkálatok folynak

Bognár István, a Szent Margit-templom plébánosa



ÉJSZAKÁJA
Rendhagyó tárlatlátogatás a Munkácsy, Paál, Szinyei

és tájképfestő kortársaik című kiállításon

December 29., hétfő 18.00–22.00
Liszt-központ, Munkácsy-terem

Kamaramuzsika a
Soproni Liszt Ferenc Szimfonikus Zenekar tagjaival

Jegyár: 500 Ft







2015. JANUÁR 22., CSÜTÖRTÖK 19 ÓRA

2015. JANUÁR 1., CSÜTÖRTÖK 18:00
LISZT FERENC KONFERENCIA ÉS KULTURÁLIS KÖZPONT

Újévi hangverseny

SOPRONI
LISZT FERENC
SZIMFONIKUS

ZENEKAR ÉS A

BUDAPEST JAZZ
ORCHESTRA
KÖZÖS HANGVERSENYE

Művészeti vezető: KOLLMANN GÁBOR
Közreműködik: URBÁN ORSOLYA és

FARKAS GÁBOR GÁBRIEL ének

JEGYÁR: 3900 FT
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21:00  DJ JOKO
21:30  FLÖRT
 zenekar
22:30 

 LORD 
 zenekar  
 ÉLŐ KONCERT

00:00  Himnusz
00:15  FLÖRT
 zenekar
01:00  DJ JOKO

a Fő téren, december 31-én, szerdán.

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!


