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Premier május 13-án 
15 órakor a Liszt-központban

Takeshi Kitano Csillagbölcső című darabjából készült 

színpadi játékot mutatja be a Soproni Petőfi Színház 

május 13-án. A produkcióban a teátrum társulatának 

tagjai mellett a város általános iskolásai szerepelnek 

és együtt próbálnak válaszolni többek között a 

„Ki vagyok?”, „Hol a helyem a világban?” című kér-

désekre, amikor a gyerekkori csillagbölcső már nem lé-

tezik. Az előadást az iskolaszínházi program ke re té ben 

Németh Ervin drámatanár állította színpadra.

Sopron, Szent Mihály utca
2. szám alatti 273 m2-es lakóház, 
udvar, gazdasági épület
Az ingatlan megtekinthető:
előre egyeztetett időpontban
A licit időpontja: 2013. május 23. (csütörtök) 9.00 
(Induló licitár: 43.800.000 Ft)

Sopron, Móricz Zs. u. 2. szám alatti 
74 m2-es, 135 m2-es lakás és
311 m2-es padlás
Az ingatlan megtekinthető:
előre egyezetett időpontban
A licit időpontja: 2013. május 23. (csütörtök) 9.30 
(Induló licitár: 25.280.000 Ft)

Sopron, Bécsi utca 3. szám alatti
33 m2-es megsemmisült lakás
Az ingatlan megtekinthető:
előre egyeztetett időpontban
A licit időpontja: 2013. május 23. (csütörtök) 10.00 
(Induló licitár: 400.000 Ft)

Sopron, Szent György utca 12–14.
I. 11. szám alatti 114 m2-es lakás
Az ingatlan megtekinthető:
2013. május 9. (csütörtök) 13.45–14.15 
A licit időpontja: 2013. május 23. (csütörtök) 10.30 
(Induló licitár: 9.400.000 Ft)

Sopron, Szent György utca 12–14.
I. 9. szám alatti 116 m2-es lakás
Az ingatlan megtekinthető:
2013. május 9. (csütörtök) 13.45–14.15 
A licit időpontja: 2013. május 23. (csütörtök) 11.00 
(Induló licitár: 10.250.000 Ft)

Sopron, Kolostor utca 3.
II. 7. szám alatti 92 m2-es lakás
Az ingatlan megtekinthető:
2013. május 9. (csütörtök) 14.30–15.00 
A licit időpontja: 2013. május 23. (csütörtök) 11.30 
(Induló licitár: 10.200.000 Ft)

Sopron, Fövényverem utca
17. szám alatti lakóépület
Az ingatlan megtekinthető:
előre egyezetett időpontban
A licit időpontja: 2013. május 23. (csütörtök) 13.00 
(Induló licitár: 15.110.000 Ft)

Sopron, Lehár Ferenc utca 70. szám 
alatti 885 m2-es lakóház, udvar, 
gazdasági épület
Az ingatlan megtekinthető:
2013. május 9. (csütörtök) 15.00–15.30 
A licit időpontja: 2013. május 23. (csütörtök) 14.00 
(Induló licitár: 8.500.000 Ft)

SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
licittárgyalást hirdet a tulajdonában álló ingatlanok

ELIDEGENÍTÉSÉRE

A részletekről érdeklődhet az alábbi elérhetőségek bármelyikén:
személyesen Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városgazdálkodási Osztályán ügyfélfogadási 

időben, telefonon a 99/515–133-as telefonszámon, illetve a fekete.judit@sopron-ph.hu e-mail címen.
A részletes licitkiírások a www.sopron.hu/önkormányzat menüpont alatt olvashatóak.





Az AEGON-KEDD
ORSZÁGOS RAJZFILMÜNNEP

soproni programja
MINIMOZI

óvodásoknak és kisebbeknek Hempergővel

KÖLYÖKMOZI
kisiskolásoknak „Rajzoldával”

A közös fi lmnézés élménye óvodás, kisiskolás,
gyerekek és családjaik számára

Kockásfülű nyúl, Pom-pom, Vízipók, Mézga család, Dr. Bubó

KÖNYVVÁSÁR ÉS FILMCSEREBERE!
A rendezvényen a részvétel díjtalan



MÁJUS 11., SZOMBAT 9.00 
LISZT-KÖZPONT

DROGKÉP MÁSKÉPP 
DÖNTŐ

A több hónapos játék a soproni diákok 

DROGPREVENCIÓS 
VETÉLKEDŐSOROZATA
a Soproni Szociális Intézmény szervezésében 

és a Pro Kultúra együttműködésével

A döntő nyilvános, a szervezők várják a 
szurkolókat és családtagokat is

A rendezvényen a részvétel díjtalan



2013. május 8.6
 www.sopronitema.hu

Zöld Sopron

Korda Márton

Sorozatunkban a városunk-
ban és közvetlen közelében 
élő növények és állatok megis-
meréséhez, védelméhez szeret-
nénk hozzájárulni.

A kökörcsinek nagyon deko-
ratív, kis vagy közepes ter-
metű, évelő fajok. A kökörcsin 
elnevezés az ősi, török eredetű 
„kök” szóból származik, és kéket 
jelent, mely a kökörcsinek leg-
több fajának kékes virágszí-
nére utal. A Magyarországon 
vadon előforduló öt kökörcsin-
faj mindegyike természetvé-
delmi oltalom alatt áll. A kökör-
csinek összes hazai faja száraz 

gyepekben kora tavasszal, álta-
lában márciusban nyílik, de az 
ideihez hasonló hosszan elnyúló 
tél esetén a virágzás jelentősen 
el is húzódhat. A leánykökör-
csin kék vagy halvány ibolya-
színű virága nagyon szép dísze 
a kora tavasszal még virágsze-
gény gyepeknek. A tavaszi hide-
gek ellen bozontos, fehér szőrök 
védik. A leánykökörcsin a Sop-
ron-környéki száraz gyepekben 
is előforduló ritka növényfaj. 
Megritkulása élőhelyeinek meg-
semmisülésével (pl. a beépítések 
miatt) és virágainak gyűjtésé-
vel magyarázható. Ritkasága és 
védettsége miatt a virágait nem 
szabad leszakítani!

Ritka virágunk,
a leánykökörcsin

Adója 1%-a kórházunknak 
100% segítséget jelent.

Adószámunk: 18980749-1-08

ója nknak
% segítséget jelent.

ószámunk: 18980749-1-08

Kérjük, támogassa 
adója 1%-ával 
a Soproni Erzsébet Kórházért 
Alapítvány munkáját!

K Ó R H Á Z U N K  M E G Ú J U L !

SEGÍTS! 
HA NEM MOST, MIKOR?

Az Ön 1%-os adófelajánlásából befolyó összeg minden 
egyes forintja 100%-ban a betegellátás fejlesztésében hasz-
nosul kórházunkban.
 
Az elmúlt évi adófelajánlásokból többek között modern újra-
élesztő eszközökkel, új bronchoszkóppal, új kolonoszkóp pal, 
új laringoszkóppal, új betegőrző monitorokkal gyarapodott 
kórházunk és fejlődött betegellátásunk.
 
Köszönjük mindazoknak, akik az elmúlt évben ebben a for-
mában is szívükön viselték kórházunk támogatását!

Madarász Réka

A Sopron és Térsége 
Hulladékgazdálkodási 
Rendszer című pro-
jekt megvalósításához 
kapcsolódó ismeret-
terjesztő és szemlé-
letformáló kampány 
keretében lakossági 
roadshow és ki ál lí-
tás so ro zat indult 39 
érintett településen.

– A Sopron és Térsége Hul-
ladékgazdálkodási Rendszer 
című KEOP-projekt megvaló-
sításához kapcsolódó ismeret-
terjesztő és szemléletformáló 
kampány fontos állomásához 
érkezett – mondta Mágel Ágost, 
a Sopron Térségi Hulladékgaz-
dálkodási Önkormányzati Tár-
sulás elnöke a sajtótájékozta-
tón. – Lakossági roadshow és 
ki ál lí tás so ro zat indult a tár-
sulás 39 érintett településén 
annak érdekében, hogy a lakos-
ság megismerje az új hulladék-
gazdálkodási rendszer előnyeit. 
Ám mint minden 
változás, úgy ez 
is kérdéseket vet 
fel az emberek-
ben, és hogy a 
lehető legpon-
tosabb tájékoz-
tatást adhassuk, fontos, hogy 
valamennyi településen szemé-
lyes találkozókat szervezzünk.

2013-ban új, háromedényes 
hulladékgyűjtési rendszert 

vezettek be a 
Sopron Térségi 
Hulladékgazdál-
kodási Önkor-
mányzati Tár-
sulás területén. 
Ennek eredmé-

nyeképpen a szelektív gyűjtésre 
szolgáló szigetek helyett már 
most is a házhoz menő gyűjtési 

rendszer működik a térség leg-
több településén. 

Az új rendszert – egyelőre 
harminchét helyen, Sopron 
és Kapuvár kivételével – vala-
mennyi településen bevezették. 
A lakók sárga zsákban, ottho-
nukban gyűjthetik szelektíven 
a műanyaghulladékot, az italos 
kartondobozt és a fémet, kék 
zsákban pedig a papírt. Egye-
dül az üveget kell továbbra is 

gyűjtőkonténerben elhelyezni. 
Az új szelektív hulladékgaz-
dálkodási rendszer bevezetése 
európai uniós támogatásból 
valósult meg.

A tájékoztatóra és a kiállításra 
ellátogató érdeklődők hallhat-
nak a tudatos hulladékkezelés 
fontosságáról, valamint ötlete-
ket kaphatnak a hulladék újra-
hasznosításáról és a szelektív 
gyűjtésről. 

Ismeretterjesztő és szemléletformáló kampány kezdődött

Roadshow a gyűjtésről

Személyes találkozókkal: Fontos, hogy az új gyűjtőrendszerrel kapcsolatban pontos 
tájékoztatást kaphassanak az érintett települések lakói FOTÓ: TÓTH ZSOMBOR

„Lakossági roadshow 
és kiállítássorozat 
indult a társulás 39 
érintett településén.”

Mágel Ágost



FELNŐTT BÉRLET (Nagyszínház):

FELNŐTT BÉRLET (Kamaraszínház):

PÓDIUM BÉRLET (Kamaraszínház):

A nagy klasszikusok évada a
Soproni Petőfi  Színházban 2013/2014-ben!

KÖZÉPISKOLÁS BÉRLET (Nagyszínház):

KÖZÉPISKOLÁS BÉRLET (Kamaraszínház):



Felhívás: Farigcsáljunk tündéri történeteket!
A VI. Tündérfesztivál alkalmából meghirdetjük a 
18 év alatti ifjú írópalánták versenyét. 
No, nem regényt, csak egy aprócska tündérszösszenet 
megírását kérjük tőletek.

A történet nem több és nem kevesebb, mint

111 vagy 77 szavas legyen, témája pedig: a Csoda.
Gondoljátok végig, mi jut eszetekbe erről a szóról, és néhány 
mondatban fűzzetek belőle történetet.

A 111 vagy 77 szavas csodákat elküldhetitek e-mailben a 
fa@prokultura.hu címre, vagy levélben Farkas Anikónak 
(Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft. 9400 Sopron, Liszt Ferenc u. 1.). 

A beküldési határidő: 2013. június 1.
A levélre/borítékra írjátok rá: Csoda 77/111 szóban.  
A művön jelezzétek az író nevét, telefonszámát, életkorát, 
és a szösszenetnek címet is adjatok! 
Az eredményhirdetés a Tündérfesztiválon lesz június 22-én.

Jó szócsavarást mindenkinek!

Csoda 111 vagy

77 szóban









MÁJUS 8., SZERDA 17.00  LISZT-KÖZPONT

SOPRONI TÁNCFÓRUM
MÁJUS 10., PÉNTEK 16.00  LISZT-KÖZPONT

MADARAK ÉS 
FÁK NAPJA
16.00–17.00:
A gyermekrajzpályázat
DÍJKIOSZTÓJA ÉS AZ 
ALKOTÁSOK KIÁLLÍTÁS-
MEGNYITÓJA Molnár V. József 
gyermekrajzszakértővel 
17.00: Hírhozó madarak
MOLNÁR V. JÓZSEF ELŐADÁSA

MÁJUS 10., PÉNTEK 8.00–16.00  LISZT-TERASZ

„ÍZELÍTŐ” TERMELŐI 
PIAC – MINŐSÉGI ÁRUK 
KÖZVETLENÜL
A TERMELŐKTŐL

MÁJUS 11., SZOMBAT 9.00  LISZT-KÖZPONT

DROGKÉP MÁSKÉPP DÖNTŐ
MÁJUS 11., SZOMBAT 19.00
 BALF, EVANGÉLIKUS TEMPOLOM

A BALFI KÓRUS

HAGYOMÁNYOS ÉVES KONCERTJE
MÁJUS 12., VASÁRNAP 14.30–17.00 LISZT-KÖZPONT

Az AEGON-KEDD 
ORSZÁGOS 
RAJZFILMÜNNEP
SOPRONI PROGRAMJA

MÁJUS 12., VASÁRNAP 17.00  LISZT-TERASZ

TAVASZI ZSONGÁS 
SOPRONBAN!
Fellépnek: A HORVÁTH JÓZSEF
AMI (ZENEISKOLA) EGYÜTTESEI,
A SOPRONI PETŐFI SZÍNHÁZ MŰVÉSZEI,
ÉS A KÖZÖNSÉG TALÁLKOZHAT IGAZI 
TÜNDÉREKKEL IS!

MÁJUS 16., CSÜTÖRTÖK 19.00  LISZT-KÖZPONT

BUDAPEST BÁR:
HOLNAP
FÉNYES SZABOLCS DALAI

MÁJUS 17., PÉNTEK 19.00  LISZT-KÖZPONT

FILHARMÓNIA 
HANGVERSENY-
BÉRLET
NEMZETI FILHARMONIKUS ZENEKAR, 
NEMZETI ÉNEKKAR
Közreműködnek a
Magyar Állami Operaház Énekművészei
Vezényel: Antal Mátyás

MÁJUS 24., PÉNTEK 19.00  LISZT-KÖZPONT

CLASSICAL & JAZZ
KÓNYAI TIBOR 
ORCHESTRA KONCERT
Vendég:
Micheller Myrtill énekesnő

DÁTUM ELŐADÁS BÉRLET
MÁJUS

9. csütörtök 9.00 SingSingSing Palotay

10. péntek 19.00 SingSingSing Déryné

11. szombat 19.00 SingSingSing Lackner

12. vasárnap 19.00 Csíksomlyói magyar passió Madách

13. hétfő 15.00 Csillagbölcső Bérleten kívül

14. kedd 12.00 Tigris és hiéna Handler

14. kedd 18.00 Tigris és hiéna Ifjúsági B

15. szerda 18.00 Tigris és hiéna Orsolya

16. csütörtök 19.00 SingSingSing Medgyaszay

17. péntek 19.00 SingSingSing Széchenyi

18. szombat 19.00 SingSingSing Blaha

23. csütörtök 19.00 SingSingSing Rajz

programajánló
május 8–22.

www.prokultura.hu  |  www.facebook.com/prokultura

 Sopron, Liszt Ferenc u. 1.
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Pro Kultúra 
Sopron


