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 „Jövőnk ígérete múltunk igaz ismeretében van” 

(Gombocz Endre, Sopron: 1882-1945.) 
 
 
 

A „ Perkovátz-Ház Baráti Kör” 2004-ben alapított, egyesületi formában működő civilszervezet. 
Célja a XX. század viharaiban kettészakadt szülőföldünk értékeinek megőrzése és - a magyar, 

német, horvát anyanyelvű közös hagyományaira építve -, azok gyarapítása.  
Tagjai meggyőződéssel vallják: az itt élők teremtette méltán Európa-hírű közös kultúránk 
megőrzése és gyarapítása csak is a szilárd identitású, azonos értékrendű közösség képes.  

Az erős közösség építőkövei pedig a szintén szilárd értékrendű családok,  
melyek csak akkor lesznek sikeresek, ha képesek felismerni a múlt üzeneteit. 

 
A baráti kör ezért legfontosabb feladatának az ifjúság nevelését tekinti:  

felhívni az új generáció figyelmét közös értékeink megóvásának fontosságára. 
 
 

- Ennek jegyében adja ki évről-évre és juttatja el a diákoknak ingyen az egykor volt Sopron 
vármegye összes iskolájába az „Újra együtt! Wieder zusammen! Ponovo zajedno! című naptárát, 

mely idén 10.000 példányban a Páneurópai Pikniket mutatja be.  
 

 
- Tizennégy éves hagyomány a Perkovátz-Ház kvíz játéka, melyet 2004. óta már a Baráti Kör 
szervez. A 18 fordulóból álló, fordulónként 50 kérdést tartalmazó játékon jelenleg kéthetente 

150-170 résztvevőt köszönthet. Az összegyúlt kérdések száma mára már meghaladja a 10.000-et, 
melyekből a Baráti Kör az ifjúság számára hamarosan válogatást készül kiadni. 

 
- Márton-napi mulatságot szervez az új bor jegyében: a hagyományos liba-vacsorával 

egybekötött vigasság bemutatja a Sopron-ruszti Borvidék híres nedűit. Idén 2014. november 8-
án tartja rendezvényét az új Soproni Evangélikus Közösségi Ház dísztermében. 

 
- Szintén 2004. óta a soproni civilszervezetek képviselői egy-egy adventi koszorú képében elviszik 

városunk ünnepváró jókívánságait szülőföldünk központjaiba. Az adventi koszorúk tíz év óta 
magyarul-németül és horvátul köszöntik a velünk együtt élő testvéreinket: 

„Adventi koszorúnk a szeretet melegét küldi a határokon túl élő testvéreinknek 
 és a velük együtt élő népeknek is”  

(Idén november 28. pénteken:  Ruszt, Kismarton, Nagymarton, Felsőpulya és Csepreg 
városokba, majd 29-én szombaton Fertőszentmiklós, Fertőd, Kapuvár, Csorna és Beledbe 

utaznak.)  
 

- Az egykor volt sopron-vármegyei hagyományt felelevenítve szervezi minden évben a Madarak 
és fák napján a „Fraknói gyalogtúrát”.  

Őseink ezen a napon zarándokoltak imádkozni a Szent Rozáliának szentelt kápolnához.  
A tavaly már közel félezer résztvevő száma évről-évre gyarapszik.  

2015-ben május 9. szombat a túra időpontja. 
 



 
 
 
 

„Ha igazán szereted szülőfölded, akkor ismered azt.  
Ismerd meg hát, fedezd fel kincseit, gyönyörködj szépségében!” 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
Kérjük, támogassa baráti körünk törekvéseit! 

 
Minden egyes naptár megvásárlásával  

egy-egy diák megajándékozását teszi lehetővé. 1500 Ft/példány 
 

Adományait is hálás szívvel fogadjuk. 
Számlaszámunk: Rajka és vidéke Takarékszövetkezet, 59500351-11080848  

 
 
 

 


