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Kedves Titkárok! 

Kedves Gyűjtőtársak! 

 

A Magyar Éremgyűjtők Egyesülete az 51. Vándorgyűlését az 1921. évi „Soproni népszavazás” 

jelentős történelmi eseménye centenáriumára emlékezve rendezi meg Sopronban, 2021. 

szeptember 18-án 
-------- 

A gyűjtői találkozó és az ünnepi megemlékezések az akkori egészségügyi helyzetnek 

megfelelően kerülnek megrendezésre! Amennyiben a rendezvény napján az érvényben lévő 

rendelkezések azt előírják a védettségi igazolvány (személyi igazolvánnyal együtt!) 

felmutatása és esetleg a szájat és orrot eltakaró maszk viselése kötelező lehet. 

-------- 
 

Részletes program szeptember 18-án szombaton 7 órától kezdődően: 

Gyűjtői találkozó, helyszíne – a Novomatic Aréna Sopron, Lackner Kristóf u. 48. 

        7:00 óra  Asztaligénylők helyfoglalása 

        8:00-16:00 óra  A gyűjtői találkozó az érdeklődők részére 

*** 

Ünnepi megemlékezés, kitüntetések átadása – Soproni Városháza Díszterme 

        10:00 Ünnepi köszöntők 

        10:20 Megemlékezés a Soproni népszavazásról és a népszavazás  

                  kulcsszereplőjéról, Sopronyi-Thurner Mihály polgármesterről 

                  Előadó: Dr. habil. Tóth Imre PhD. történész, a Soproni Múzeum igazgatója 

        10:40 Sopron a vándorgyűlések városa – történeti és numizmatikai előadás 

                  Előadó: Dr. Szemán Attila történész, numizmatikus, a Központi Bányászati  

                                       Múzeum főmuzeológusa, a Magyar Numizmatikai Társulat tagja 

        10:50 Kitüntetések átadása 

        11:15 Sopronyi-Thurner Mihály hajdani polgármester szobrának megkoszorúzás a  

                                       Városháza árkádsorán 
 

*** 
 

Megrendelhető szolgáltatások a jelentkezési lap szerint (a www.eremgyujtok.hu egyesületi 

honlapról a dokumentumok-Letölthető dokumentumok között található). 

 

Szállás lehetőségek két helyszínen: 

       1.Alpokalja fogadó, 9422 Harka, Sport u.22.  

          Elhelyezés 2 és 3-4 ágyas szobákban, étkezés lehetőséggel   

       2.Novomatic Aréna, 9400 Sopron, Lackner Kristóf u. 48.  

          Elhelyezés 1-2 ágyas szobákban rendelhető étkezés biztosítása nélkül, 

                                   09.21-én büfé szolgáltatással 
            

Asztalrendelés a kirakodáshoz a szervezőknél a jelentkezési lap alapján. 
 

A részvételhez – ha szolgáltatási igény is van – a MÉE honlapján található jelentkezési lap 

kitöltése és elküldése szükséges. 
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Készül a vándorgyűlés emlékérme is, a 42,5mm-es vert érmet Kutas László szobrász-, 

éremművész készíti, aki a közelmúltban a MÉE jubileumi érmét is készítette, rajta II. Rákóczi 

Ferenc fejedelem portréjával. 

 

Az érem előlapján a Soproni Hűségkapu történelmi képe látható tetején a Hungária 

szoborcsoporttal, körirata fölső íven 

„SOPRONI NÉPSZAVAZÁS 1921 * 2021 MÉE 51. VÁNDORGYŰLÉSE” 

A hűségkapu táblafelirata pedig nagyítva olvasható: „ NEMZET SOPRONNAK”. 

A hátoldalon a soproni népszavazás kulcsszereplője, SOPRONYI-THURNER MIHÁLY 

(1878-1952) polgármester portréja szerepel. 

 

Az érmeket a vándorgyűlés gyűjtői találkozóján má a központi iroda árusítani fogja, ezzel 

kapcsolatosan előrendelést az Iroda e-mail-ben elfogad.  

Az érmek árai: 

                             vékony ezüstérem 925‰ finomságú                  16.000,- Ft 

                             vastag ezüstérem  925‰ finomságú                  34.000,- Ft 

                             vékony patinázott bronzérem                              5.000,- Ft 

                             vastag patinázott bronzérem                               8.000,- Ft 
 

Kérjük a titkárokat, a csoportok vezetőit, aktíváit, hogy a rendezvényen való részvétel 

érdekében soron kívül értesítsék a tagságot és a jelentkezéseiket soron kívül adják meg a 

szervezők részére. 

A központi iroda felé az érmek igénylését is kérjük leadni, mert az érmek korlátozott, kis 

példányszámban készülnek, különösen a vastag vereteket csak előzetes igénylés alapján 

készíttetjük. 

 

 

Budapest-Sopron, 2021. augusztus hó 

 

 

Mindenkit szeretettel vár MÉE Elnöksége és a Szervezők. 
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