


A licittárgyalások helye: Polgármesteri Hivatal Városgazdálkodási Osztály, Sopron, Fő tér 1.
A részvétel feltételeiről tájékoztató, illetve bővebb információ kérhető a Polgármesteri Hivatal 

Városgazdálkodási Osztályán: Sopron, Fő tér 1. (tel: 99/515–135, 99/515–133).

Sopron, Szt. Mihály u. 6. sz. alatti helyiségek 
Az ingatlanok jellege: társasházi külön 
lapon felvett raktár és üzlet
Helyrajzi száma alapterülete rendeltetése induló ára
1030/A/1 20 m² üzlet 2.220.000 Ft
1030/A/2 28 m² raktár 3.400.000 Ft
(áfamentes értékesítés)
A licittárgyalás időpontja: 2012. április 27., 8.30 
Megtekinthető: 2012. április 19., 9.00 

Sopron, Pozsonyi út mellett lévő építőtelkek
Helyrajzi száma területe induló ára
4917/4 1200 m² 3.360.000 Ft + 27% áfa
4917/5 1200 m² 3.360.000 Ft + 27% áfa
A licittárgyalás időpontja: 2012. április 27., 9.00 
Megtekinthető: 2012. április 19., 14.00 

Sopron, IV. László kir. u. 10. sz. alatti üzlet 
Az ingatlan jellege: társasházi külön lapon felvett üzlet
Helyrajzi száma: 4257/97/A/48, területe: 18 m²
Induló ár: 2.129.000 Ft  (áfamentes értékesítés)
A licittárgyalás időpontja: 2012. április 27., 9.30 
Megtekinthető: 2012. április 19., 10.00 

Sopron, IV. László kir. u. 19. sz. alatti üzlet 
Az ingatlan jellege: társasházi külön lapon felvett üzlet
Helyrajzi száma: 4257/93/A/20, területe: 36 m²
Induló ár: 3.718.500 Ft  (áfamentes értékesítés)
A licittárgyalás időpontja: 2012. április 27., 10.00 
Megtekinthető: 2012. április 19., 10.30 

Sopron, Rákosi u. 61. sz. alatti üzlet 
Az ingatlan jellege: társasházi külön lapon felvett üzlet
Helyrajzi száma: 5126/1/A/2, területe: 20 m²
Induló ár: 2.528.000 Ft (áfamentes értékesítés)
A licittárgyalás időpontja: 2012. április 27., 10.30 
Megtekinthető: 2012. április 19., 11.30 

Sopron, Rákosi u. 61/A sz.  
alatti üzlet 
Az ingatlan jellege: társasházi külön lapon felvett üzlet
Helyrajzi száma: 5126/1/B/5, területe: 31 m²
Induló ár: 3.728.000 Ft (áfamentes értékesítés)
A licittárgyalás időpontja: 2012. április 27., 10.45 
Megtekinthető: 2012. április 19., 11.45 

Sopron, Építők útja 5 sz.  
alatti  üzlethelyiség 
Az ingatlan jellege: társasházi külön lapon felvett üzlet 
Helyrajzi száma: 4257/279/A/11, területe: 69 m²
Induló ár: 4.800.000 Ft  (áfamentes értékesítés)
A licittárgyalás időpontja: 2012. április 27., 11.00 
Megtekinthető: 2012. április 19., 11.00 

Sopron, Várkerület 67. sz. 
alatti üzlethelyiség 
Az ingatlan jellege: társasházi külön lapon felvett üzlet
Helyrajzi száma: 2172/A/15, területe: 166 m²
Induló ár: 36.640.000 Ft  (áfamentes értékesítés)
A licittárgyalás időpontja: 2012. április 27., 11.30 
Megtekinthető: 2012. április 19., 13.30 

Sopron, Ikvahíd u.1. sz.  
alatti üzlethelyiség 
Az ingatlan jellege: társasházi külön lapon felvett üzlet
Helyrajzi száma: 660/A/3, területe: 20 m²
Induló ár: 2.640.000 Ft  (áfamentes értékesítés)
A licittárgyalás időpontja: 2012. április 27., 12.00 
A helyszínen megtekinthető: 2012. április 19., 14.00 

SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
licittárgyalást hirdet a tulajdonában álló ingatlanok 

ÉRTÉKESÍTÉSÉRE:

 

A megújuló energiával kezdenek a Soproni Német Nemzetiségi 
Általános Iskola – DNÖ KEOP projektjében
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2012. április 18. 3
www.sopronitema.hu  

Városi hírek 3

9400 Sopron, Ady E. u. 5.
+36 99 518 234
www.nyugatetterem.hu
www.facebook.com/
nyugatetterem.sopron
További információkért látogasson el 
honlapunkra vagy facebook oldalunkra

Kuntz Zoltán

A hagyományok szerint a Fertő tavi hajózó sze-
zon az évadnyitó vitorlásversennyel kezdődik. 
Az idén azonban parton és vízen egyaránt már 
beindult az élet az elmúlt hétvégén.

– A Fertő Tavi Vitorlás Szövetség 
telephelyén már néhány hete 
nagy a mozgás. A tulajdono-
sok elkezdték a hajók felkészí-
tését a nyárra. Az utánpótlás-
korú versenyzők vízi edzéseit 

Sigmond András mesteredző 
irányítja. Nagy esemény volt 
a múlt hétvégén a hajók vízre 
bocsátása. Az évadnyitó vitor-
lásverseny az idén május 5-én és 
6-án lesz. Ezen a nyáron a tavon 

várhatóan hét versenyt – köz-
tük országos bajnokságot – és 
egy RC hajómodell Európa-kupa 
futamot rendeznek. A két ran-
gos eseménnyel méltóképpen 
ünnepli a Fertő Tavi Vitorlás 
Szövetség alapításának 55. 
évfordulóját – ismertette Bella 
Ildikó programszervező.

– A kirándulóhajók és komp-
járatok megújulva várják a 
Fertő tó szerelmeseit a Drescher 
Hajózási Társaság kikötőjében, 
Fertőrákoson. Az idei hajózási 

idény és a rendszeres kerékpá-
ros kompjáratok május elsején 
indulnak, de a napsütötte hétvé-
géken már lehet sétahajókázni.  
2012 újdonsága, hogy már 
naponta többször indulnak 
hajójáratok Fertőmeggyesre 
(Mörbisch), Rusztra (Rust) és 
Illmicre (Illmitz). A hajózási 
idény egyik legrangosabb ese-
ményét, a Fertő tavi békekörme-
netet idén június 3-án rendezzük 
meg. Az évről évre nagyobb nép-
szerűségnek örvendő program 
több száz hazai és külföldi részt-
vevőt vonz – mondta el Szédelyi 
Judit marketingvezető.

A másik hajózási társaság, a 
Fertő tavi Hajózási Kft. menet-
rend szerinti járatai is kifutot-
tak már a Fertőrákosi-öbölből. A 
százhúsz személyes Burgenland, 
valamint a huszonkét szemé-
lyes Gabi Fertőmeggyesre és 
Illmicre közlekedik. Újdonság 
a családi jegy és a SZÉP-kártya 
elfogadása. A cég tervei szerint 
a fertőmeggyesi strandra is indí-
tanak járatot júniustól. A vízi 
színpad operettelőadásaira is 
közlekedik hajójuk. Az előadás 
végén, a tűzijáték megtekinté-
sére sétahajózást szerveznek – 
tudtuk meg Kovács Gabriella 
ügyvezetőtől.

Kuntz Zoltán  

A generációk közötti szolidaritás európai nap-
ját április 28-án Sopronban is megünneplik. 
Ebből az alkalomból szórakoztató családi vetél-
kedők várják a résztvevőket a Vasvillában.

Palotai Rita a rendezvényt tá-
mogató Mentőöv Alapítvány 
képviselőjeként elmondta, a 
programot úgy állították össze, 
hogy az minden korosztálynak 
jó kikapcsolódást, szórakozást, 
sportolási lehetőséget, illetve 
új ismereteket is nyújtson. A 
forgószínpadszerű rendezvé-
nyen mindig történik valami, 
és bőven van miből választani. A 
rendezvény minden eseménye 
a családi egységre, a családban 
rejlő erőre épít.

A családi szerepek, a gene-
rációk mindennapos együtt-
éléséből eredő szervezettség 
a rendezvényen ezúttal játé-
kos formában is kipróbálható. 

Ügyességi játékok, mini golf, 
dobó- és golyójátékok, puzzle 
várja az érdeklődő kicsiket és 
nagyokat, fiatalokat és időseb-
beket egyaránt. Lesz házimun-
kamóka, ahol többek között 
sepregető verseny, ágynemű-
huzavona, csavarválogatás, 
recepttudáspróba, valamint 
a zumba lendülete hívja a 
jókedvre hangolódókat.

A családi napon bárki részt 
vehet, aki szeretné jól érezni 
magát családjával ezen a napon. 
A szervezők számítanak mind-
azokra, aki csak szemlélődni sze-
retnek, vagy csak kipróbálni a 
játékokat, de azokra is, akik 
szívesen vesznek részt a pont-
szerző akcióban, amelynek ered-
ményeként a legügyesebb csa-
ládok jutalomban részesülnek. 
Pont jár mindenért, amin a csa-
lád részt vesz, beleértve az elő-
adásokat, az ügyességi játékokat 
vagy a házimunkamókát egy-
aránt. Minél nagyobb a család, 
annál hatékonyabban tudnak 
pontokat szerezni. A résztve-
vők teljesítményét a pontgyűjtő 
füzetek alapján értékeli majd a 
zsűri, amíg az érdeklődők kutya-
trükk-bemutatón szórakozhat-
nak. A hangulatot fokozza, hogy 
a program során fellép a Strokes 
együttes is.

A Fertő tavon és a parton beindult az élet a hétvégén

Vízre tették a hajókat

Aláírta a GYSEV és a 
Stadler a motorvona-
tok szállításáról szóló 
szerződést – 2014 ele-
jén érkezhet az első új 
soproni FLIRT.

Dávid Ilona, a GYSEV Zrt. elnök-
vezérigazgatója és Dunai Zoltán, 
a Stadler Rail Csoport (Stadler) 
magyarországi országigazgatója 
aláírta a Sopron–Szombathely–
Szentgotthárd vasútvonal kor-
szerűsítéséhez kiírt négy regio-
nális villamos motorvonat szál-
lításáról szóló szerződést. A szer-
ződés összértéke 20.332.000 
euró, amelynek 85%-át az 
Európai Unió Kohéziós Alapja 
biztosítja. A Stadler a tervek sze-
rint az első vonatot 2014 elején, 
míg az utolsót 2014 közepén 
adja át a vasúttársaságnak. Az 
új vonatok kocsiszekrényeit a 
Stadler szolnoki üzeme gyártja.

Az egyáramnemű, alacsony-
padlós, 160 km/óra maximá-
lis végsebességre képes jár-
művek 200 ülőhellyel és 164 
állóhellyel rendelkeznek majd, 
a páholyos ülések aránya 95% 

lesz. A FLIRT-öket korszerű 
utastájékoztató rendszerrel, 
légkondicionálóval, kerékpárok 
szállítására is alkalmas terekkel, 
illetve mozgáskorlátozottak 
számára is könnyedén igénybe 
vezető mellékhelyiséggel lát-
ják el.  

– Több mint fél éve készült 
el a GYSEV Zrt. által üzemel-
tetett Sopron–Szombathely–
Szentgotthárd vonal teljes 
rekonstrukciója – mondta az 
aláírás kapcsán Dávid Ilona 
elnök-vezérigazgató. – A vona-
tok biztonságosabban és ked-
vezőbb menetidőkkel közle-
kedhetnek. A statisztikából azt 
látjuk, az utazóközönség hálás 
a fejlesztésekért: idén febru-
árban Sopron és Szombathely 
között 26, Szombathely és 
Szentgotthárd között 20%-kal 
szállítottunk több utast, mint 
tavaly. A közösségi közleke-
dést választó utasokat szeret-
nénk hosszú távon megtartani. 
Ebben segíthet ez az aláírás, hisz 
nem egészen két év múlva már 
modern FLIRT-motorvonatok 
járhatnak a GYSEV Sopron és 
Szentgotthárd közötti vonalán.

GYSEV-fejlesztés

Játékos családi 

vetélkedő

MOTORVONATOK 2014-TŐL
A 160 km/óra maximális végsebességre képes jár-
művek 200 ülőhellyel és 164 állóhellyel rendelkeznek 

Palotai Rita, a Mentőöv 
Alapítvány képviselője

A magyar Országgyűlés 2000. évi dönté-
se alapján 2001-től minden évben ápri-
lis 16-án tartják a holokauszt emléknap-
ját. „Szívszorító ez az óra, megrendítő ez 
a nap, amikor felidézzük a gyilkos fajel-
mélet, a gerjesztett gyűlölet okozta nép-
irtást, a magyar zsidóság nagy többségé-
nek elpusztítását. Országszerte megemlé-
kezésekkel bizonyítjuk, hogy nem feledjük 
az ártatlanul elhurcolt, tömegesen legyil-
kolt honfitársainkat” – mondotta a Papréti 
emlékműnél Sándor Péter, a soproni zsi-
dó hitközség elnöke. A városvezetés nevé-
ben dr. Fodor Tamás polgármester és Abdai 
Géza alpolgármester helyezett el koszo-
rút a Kutas László szobrászművész által ké-
szített emlékműnél. FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS

Az utókor nem felejt

Hagyomány: Az elmúlt évekhez hasonlóan május első hétvégéjén vitorlásversennyel startol az évad 



Kövesse nyomon programjainkat!
www.facebook.com/prokultura

Az oldalt lájkolók között minden 
hónapban páros belépőket sorsolunk ki 
rendezvényeinkre.

Sopron, Bánfalvi út 48–50.
Tel.: 99/312-262, 06-20/392-6625

www.lippai.sulinet.hu
lippai@vipmail.hu

Felnőttképző regisztrációs szám: 17-0154-04
Tel.: 06-20/356-1910

Mindenkit várunk szeretettel 
2012. április 21-én a Lippai Napokra, 

aminek keretében 9 órától 14 óráig az alábbi 
programok várják a látogatókat:

Az VM Dunántúli Agrár-szakképző Központ, Szakképző Iskola
LIPPAI JÁNOS KERTÉSZETI SZAKKÉPZŐ 

ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM
sokszínű képzéseivel várja a jelentkezőket osztályaiba!

Érettségire felkészítő szakközépiskolai 
11. osztályába szakmával, illetve 10. osztállyal 

rendelkezők számára 2 éves képzésben
Ha nem akarsz fi zetős egyetemi képzésben részt 

venni, szerezzél ingyen első szakmát!

Ajánlott szakképzéseink: 
 (2 év, min. elvégzett 10. osztály után)

 (3 év, min. elvégzett 10. osztály) 

(2 év, min. elvégzett 10. osztály után) 
(2 év)

 (2 év)
 (2 év)

(2 év)
A technikusi osztályokhoz érettségivel kell rendelkezni a 
beiratkozáskor június végén. Add be jelentkezésedet már 

áprilisban, hogy biztos legyen a helyed az osztályban!



2012. április 25. 19.00

Bagdy Emőke

www.ny i to t takademia .hu
További információ:

Sopronban!

Prof. Dr.

Lelki egyensúly 
nehéz időkben is

Helyszín és jegyértékesítés: Liszt Ferenc Konferencia és Kulturális Központ 
9400 Sopron, Liszt Ferenc u. 1.

A jegyek ára: 2300 forint

2012. április 26., csütörtök 10 óra
Liszt Központ (Sopron, Liszt F. u. 1.)
Jegyár: 800 Ft és 600 Ft (10 gyermekjegy vásárlása után 

egy kísérő jegy jár a csoporttal érkező pedagógusnak)

Jegyvásárlás a Pro Kultúra Jegyirodájában 

(Sopron, Liszt F. u. 1., 99-517-517)

Bábelőadás
Csipkerózsika

Kabóca Bábszínház:

WWW.PROKULTURA.HU

sorozat



SOPRON HOLDING ZRT. - FELHÍVÁS

Folytatódik az illegálisan lerakott 
szemétkupacok felszámolása

Sopron, Gólya utca mögött

Tisztelettel kérjük a lakosságot, 
hogy a háztartási és zöldhulladékot 
ne a város közterületein helyezzék el!

 
Köszönjük!    

2012. április 10.



Bánsági Ildikó, Margitai Ági, Takács Katalin, 

Huzella Júlia, Vári Éva, Gálffi  László, 

Hernádi Judit, Udvaros Dorottya, Molnár Piroska, 

Szacsvay László, Benedek Miklós

KAMARASZÍNHÁZI FESZTIVÁL
A PETŐFI SZÍNHÁZBAN

AZ ORLAI PRODUKCIÓS IRODA ÉS A 

PRO KULTÚRA SOPRON EGYÜTTMŰKÖDÉSÉBEN

JÚNIUS 21. CSÜTÖRTÖK 20.00

Sírpiknik 
RENDEZŐ: ILAN ELDAD

JÚNIUS 22. PÉNTEK 20.00

 Az isteni Sarah
RENDEZŐ: HARGITAI IVÁN

JÚNIUS 23. SZOMBAT 20.00

A nagy négyes 
RENDEZŐ: GÁLFFI LÁSZLÓ

JÚNIUS 24. VASÁRNAP 20.00

 A Bandy lányok
RENDEZŐ: ASCHER TAMÁS

Az isteni 

JÚNIUS 21. – JÚLIUS 15. FESTŐTEREM

Sulyok Gabriella életmű kiállítása
Munkácsy-díjas grafi kusművész

JÚNIUS 23. SZOMBAT GYIK, ERZSÉBET-KERT

V. Soproni Tündérfesztivál

JÚNIUS 22-23-24. FŐ TÉR

IV. Szent Iván Folkfest és 
Kékfrankosok Éjszakája
A fesztivál rendezője a Soproni Pendelyes Kulturális Egyesület, a 
Bormarketing Műhely Nonprofi t kft és a Nemes hangtechnika

JÚNIUS 27-30. LŐVÉR KEMPING

20. VOLT Fesztivál

JÚNIUS 29. PÉNTEK 19.00 SZENT MIHÁLY-TEMPLOM

Szimfonikus est
A Soproni Liszt Ferenc Szimfonikus Zenekar hangversenye
Mozart és Dvorák művei, vezényel: Dárdai Árpád, 
szólistaként közreműködik: Révész József (gordonka)

JÚLIUS 6. PÉNTEK 19.00 SZENT MIHÁLY-TEMPLOM

Kreol Mise
A soproni Fidelissima Vegyeskar hangversenye, 
Ramirez: Missa Criolla és más szerzők művei, vezényel: Arany János

JÚLIUS 6. PÉNTEK 20.30 FŐ TÉR

Apostol Együttes és vendégei show
Vendégek: az „Add elő magad” tehetségkutató díjazottjai

JÚLIUS 8. VASÁRNAP FŐ TÉR, ERZSÉBET-KERT

Az 50 éves Juventus Koncert Fúvószenekar 
nemzetközi fúvószenekari találkozója

június 21– július 15.
2012
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Munkakör alkalmazási feltételei:
 felsőfokú műszaki végzettség,

  Autodesk-programok felhasználói szintű, adatbázisok, 

nyílt forráskódú térinformatikai szoftverek ismerete,

 büntetlen előélet,

 magyar állampolgárság,

 vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalása,

  a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi 

CXCIX. tv. (Kttv.) 85. §-a alapján ne álljon fenn 

összeférhetetlenség.

Előnyt jelent:
  földmérő-földrendezői szakirányú vagy 

településrendezési és -fejlesztési szakirányú 

végzettség,

 angol és/vagy német nyelvtudás

Munkakör fő tartalma: 
  Az önkormányzat térinformatikai rendszerének 

felépítése, működtetése

  A kiépített rendszer segítségével az érdeklődő 

ügyfelek tájékoztatása, a szükséges kivonatok 

elkészítése

  A településrendezéssel kapcsolatos és egyéb típusú 

információk adatbázisszintű kezelése

  A rögzített adatok és az alaptérkép aktualizálása. 

Takarnet rendszer használata.

  Közreműködés a szabályozási tervek készítésében, a 

város digitális közműnyilvántartásának kezelésében.

Pályázatnak tartalmaznia kell:
  önéletrajzot, a 45/2012.(III.20.) Korm. rendelet 1. sz. 
melléklete szerint, 

  az iskolai végzettséget igazoló okiratok másolatát, 
előzetes nyilatkozatot arról, hogy a Kttv. 85. §-ában 
meghatározott összeférhetetlenségi ok a pályázat 
benyújtásakor fennáll-e,

 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.

Illetmény és juttatások: 
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. 
törvény, valamint a hivatal közszolgálati szabályzata 
szerint.

A kinevezés határozatlan időre szól. A próbaidő: 
6 hónap. További információ kérhető dr. Sárvári Szabolcs 
aljegyzőtől a 99/515–211-es telefonszámon.

A jelentkezéseket 2012. május 2-ig az alábbi címre 
kérjük benyújtani: Dr. Dobos József jegyző, Sopron 
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, 9400 Sopron, 
Fő tér 1. A borítékra kérjük ráírni: „Térinformatikai 
pályázat”

A pályázat elbírálásának rendje:
A pályázatok 2012. május 20-ig kerülnek elbírálásra. 
A pályázati feltételeknek megfelelő pályázók személyes 
meghallgatására is sor kerül. A pályázók a pályázat 
eredményéről az elbírálást követően 8 napon belül 
értesítést kapnak. A pályázat benyújtásának tényét 
és annak tartalmát az adatvédelmi előírásoknak 
megfelelően kezeljük.

Az állás az elbírálás után azonnal betölthető.

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

térinformatikus
munkakörbe munkatársat keres.



EROTIKUS
ÜZLETEINK SOPRONBAN

1. számú üzlet: Sopron, Fasor u. 10. • Tel.: 06 (70) 368-58-10
a Kossuth L. utcából nyíló kicsi utca a patak felé, teljesen az utca végén

2. számú üzlet: Sopron, Höflányi u. 10., az ÁRKÁD soron !

Nálunk mindent megtalál,
ami kellhet az erotikához!

KEDVEZMÉNYKEDVEZMÉNY

-25%
-25%

NŐI és FÉRFI VÁGYfokozókraNŐI és FÉRFI VÁGYfokozókra

Ezzel a hirdetéssel 2012. 04. 28-ig





ÉLET
A RÁCSOK
MÖGÖTT!

A Fidelitas Soproni csoportja 18 és 35 év közötti 
fi atalok részére látogatást szervez a Sopronkőhidai 
Fegyház és Börtönbe április 30-án, hétfőn 10 órától.  

A belépéshez előzetes regisztráció szükséges. 
Jelentkezni április 28-ig, péntek reggelig lehet 
Péli Nikolettánál, a sopron.fi delitas@gmail.com címen.

Tegyél látogatást ott, 
ahová reméled, hogy soha 

nem kerülsz be!



21. SZOMBAT 18.00 PETŐFI SZÍNHÁZ

ADD ELŐ MAGAD! 
TEHETSÉGEK 
FESZTIVÁLJA – GÁLA

A zsűri által legjobbnak választott produkciók 
és közönségdíjasok gálaműsora.

JEGYÁR:  1.500 FT

23. HÉTFŐ 18.00

SZÁNTAI LAJOS MŰVELTSÉGKUTATÓ 
ELŐADÁS-SOROZATA 
AZ ÁRPÁD-HÁZI 
KIRÁLYOK KÜLDETÉSE A 
VILÁGTÖRTÉNELEMBEN
„Csillagok között fényességes csillag…” 5/5. 
Szent Lászlóval a királyi beavatás útjain
(a februárban elmaradt előadás pótlása)

JEGYÁR ELŐVÉTELBEN: 900 FT, DIÁKOKNAK 450 FT, 
AZ ELŐADÁS NAPJÁN: 1.000 ÉS 500 FT

SOPRONI PETŐFI SZÍNHÁZ

JEGYEK A BÉRLETES 
ELŐADÁSOKRA IS KAPHATÓK!

DÁTUM ELŐADÁS BÉRLET

18. szerda 18.00 Egy szerelem 
három éjszakája

VAS-VILLA’

19. csütörtök 18.00 Egy szerelem 
három éjszakája

ORSOLYA

20. péntek
19.00
19.00

A doktor úr
Sopron Orfeum 
(a liszt-központban)

DÉRYNÉ
JÁVOR

21. szombat 18.00 „Add elő magad” 
Gála

–

22. vasárnap 19.00 Cigányprímás JÁSZAI

23. hétfő 18.00 Egy szerelem 
három éjszakája

RÓTH

24. kedd 12.00
18.00

Egy szerelem 
három éjszakája

HANDLER
IFJ. „B”

26. csütörtök 19.00 Egy szerelem 
három éjszakája

PALOTAY

24. KEDD 18.00

VILÁGTÜKÖR SOROZAT
SZIMBÓLUMOK KAPUI, 
ÜNNEPEK HÍDJAI...
Csörgő Zoltán szimbólum- és 
hagyománykutató előadássorozata
A télsárkány legyőzése 8/6.

JEGYÁR ELŐVÉTELBEN: 900 FT, DIÁKOKNAK 450 FT,

AZ ELŐADÁS NAPJÁN: 1.000 ÉS 500 FT

25. SZERDA 19.00

NYITOTT AKADÉMIA… 
A LÉLEK DOLGAI
LELKI EGYENSÚLY 
NEHÉZ IDŐKBEN IS
Prof. Dr. Bagdy Emőke 
pszichológus előadása 
JEGYÁR: 2.300 FT

26. CSÜTÖRTÖK 10.00

„MESESZÁRNYON” 
BÁB- ÉS MESESZÍNHÁZI 
SOROZAT ÓVODÁSOKNAK
KABÓCA 
BÁBSZÍNHÁZ: 
CSIPKERÓZSIKA
Az előadás Mosonyi Aliz 
mai humorral fűszerezett 
nyelvén kel életre, 
Kiss Erzsi különleges 
hangzású dalaival.

JEGYÁR: 800 FT ÉS 600 FT
10 GYERMEKJEGY VÁSÁRLÁSA UTÁN EGY KÍSÉRŐ

JEGY JÁR A CSOPORTTAL ÉRKEZŐ PEDAGÓGUSNAK

26. CSÜTÖRTÖK 18.00

TÁNCVARÁZS
Gálaműsor a Tánc 
Világnapja alkalmából 
soproni és Sopron 
környéki moderntánc 
csoportok részvételével.

JEGYÁR: 1.200 FT

Liszt Ferenc Konferencia és Kulturális Központ

2012. ÁPRILIS 26. CSÜTÖRTÖK 18.00

TÁNCVARÁZS
Gálaműsor soproni és Sopron környéki
modern tánccsoportok részvételével 

a Tánc Világnapja alkalmából

   BELÉPŐJEGY: 1.200,- FT/FŐ, 5 ÉVES KOR ALATT A BELÉPÉS INGYENES

   JEGYEK ELŐVÉTELBEN A PRO KULTÚRA JEGYIRODÁJÁBAN KAPHATÓK 

programajánló | Pro Kultúra Sopron www.prokultura.hu

 Sopron, Liszt Ferenc u. 1.

JE
GY

IR
O

DA
 

www.facebook.com/prokultura

2012. ÁPRILIS 21. 

JEGYEK KAPHATÓAK A PRO KULTÚRA JEGYIRODÁJÁBAN (SOPRON, LISZT F. U. 1.) WWW.FACEBOOK.COM/ADDELOMAGAD WWW.PROKULTURA.HU

GÁLA
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∎ ∎ ∎ dESZKa TÁRSULAT ∎
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∎ PROMO ∎ ∎

∎ ∎ ∎ ∎




