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és a Pro Kultúra kiemelt rendezvényein.
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EROTIKUS
ÜZLETEINK SOPRONBAN

1. számú üzlet: Sopron, Fasor u. 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!
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NŐI és FÉRFI VÁGYfokozókraNŐI és FÉRFI VÁGYfokozókra

Nyugat étterem
Janzsó Kálmán +36 30 209 4789
9400 Sopron, Ady Endre u. 5.
nyugat@nyme.hu
www.nyugatetterem.hu
www.facebook.com/nyugatetterem.sopron

Húsleves gazdagon, májgombóccal leves tálban

Nyugat bőségtál
Csirkecomb fi lé töltve, 

Pulyka Cordon Bleu,
Natúr borda pirított gombás, csirkemájas raguval

Petrezselymes burgonyával és párolt rizzsel
Friss vegyes saláta

Rétesek vegyesen (almás és túrós)

Korlátlan italcsomaggal 
(Vincellér ház Chardonnay, Rosé, 
Kékfrankos, Soproni csapolt sör,

alkoholmentes italok, kávé)

A Nyugat étterem 
ballagási ajánlata:
2012. május 5-re.
3500 Ft/fő áron

Sopron Megyei Jogú Város pályázatot hirdet 

1 db önkormányzati lakás 
szociális körülmények alapján történő bérbevételére 

Pályázni lehet:  Sopron, Rodostói u. 6. fszt. 2–3. szám alatti 2 szoba, 
fürdőszoba WC-vel, komfortos, 68 m2-es önkormányzati bérlakásra.

A pályázati kiírás átvehető a Humánszolgáltatási Osztály Szociális 
Csoport irodáján (Sopron, Új u. 3.), kizárólag ügyfélfogadási időben.  

Bővebb tájékoztatás kérhető személyesen és telefonon (99/515–210).

A lakás megtekinthető: 2012. február 27. (hétfő), 13–13.30 között.
A pályázat benyújtási határideje: 

2012. március 12. (hétfő), 13.30–17 óra között.
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Az oldalt összeállította: GROBITS ZSUZSANNA  www.sopronitema.hu

Soproni fiatalok

Továbbra is várjuk az iskolák rendezvényeiről, ifjú tehetségeiről szóló értesítéseket a helyisulik@gmail.com e-mail címre!

2012
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Nagyboldogasszony / Bencés templom
Sopron, Templom utca 1. /  Fő tér

MÁRCIUS 16., PÉNTEK 19 ÓRA

Időrengés
Johann Sebastian Bach: G-dúr szvit, BWV 1007
Kodály Zoltán: Szólószonáta gordonkára, op. 8
Maróth Bálint gordonkaművész hangversenye
Bevezetőt mond: Jáki Sándor Teodóz OSB
jegyár: 2900 ft

ÁPRILIS 6., NAGYPÉNTEK 19 ÓRA
Haydn op. 51, Hob. III:50–56

Krisztus hét szava 
a keresztfán
a Soproni Liszt Ferenc Szimfonikus 
Zenekar tagjainak előadásában
jegyár: 1200 ft

JEGYEK ELŐVÉTELBEN A PRO KULTÚRA 
JEGYIRODÁBAN KAPHATÓK:
9400 SOPRON, LISZT FERENC UTCA 1. 
TELEFON: 99 517 517
E-MAIL: JEGYIRODA@PROKULTURA.HU
ÉS AZ ELŐADÁS KEZDETE ELŐTT 
EGY ÓRÁVAL A HELYSZÍNEN.

WWW.PROKULTURA.HU

RÖVIDEN

Filmajánló 
Utazás a rejtélyes szi-
getre (Journey 2: The 
Mysterious Island), 
magyarországi bemu-
tató: február 23.
Sean Andersonra (Josh 
H u t c h e r s o n )  m o s t 
újabb expedíció vár. 
V é s z j e l z é s e k e t  k a p 
ugyanis nagyapjától 
(Michael Caine) egy titok-
zatos szigetről, amelyet 
még a térképek sem 
jelölnek. Nem csoda hát, 
hogy nevelőapja, Hank 
(Dwayne Johnson) meg-
próbálja lebeszélni őt az 
útról. Mivel a fiú hajt-
hatatlan, ketten vágnak 
neki a nagy kalandnak. 
Az óceán közepére azon-

ban nem egyszerű eljutni. 
Még szerencse, hogy 
Gabatonak (Luis Guzman) 
vagy egy helikoptere – 
az már egy másik dolog, 
hogy repülni alig-alig 
lehet vele. A kis csapat-
tal tart továbbá Gabato 
lánya, a gyönyörű Kailani 
(Vanessa Hudgens) is. A 
kalandorok egy csoda-
szép szigetre találnak. 
De hamarosan kiderül, 
hogy ez a hely korántsem 
olyan idilli, mint amilyen-
nek elsőre tűnik…

Zeneimádók 
figyelmébe

Compact Disco: Sound 
of our hearts

A zenekar 2010-ben 
kezdett el koncertezni 
Magyarországon és 
Erdélyben.  2011-ben 
Fonogram-díjat kaptak. 
Számos remixet készí-
tettek, többek között 
Ákos dalaiból is. A banda 
hatalmas lehetőség előtt 
áll, hiszen Sound of our 
hearts (Szívünk hang-
jai) című nótájukkal ők 
képviselhetik hazánkat 
a Bakuban megrende-
zésre kerülő Eurovíziós 
Dalfesztiválon.

A hét mottója:

„Felesleges időtöltés 
azon rágódnod, 

vajon hová vezet az 
út. Neked csupán az 

a feladatod, hogy 
megtedd az első 

lépést. A többi úgyis 
jön magától.” 

(Elif Safak, török írónő)

Handleres művésznap
A Handler Nándor Szakképző Iskolában ismételten megren-
dezték a művészeti napot. A játékos délután fő célja, hogy a 
szakma elsajátításához szükséges viselkedésmódokat kicsit 
másképp, kötetlenebb formában gyakorolhassák a tanulók. 
Fontos szerepet kap egy ilyen program során az együttműködés, 
a tolerancia, valamint a vita is. A diákoknak lehetőségük van 
arra, hogy összemérjék a tudásukat és tapasztalatokat szerez-
zenek. A művésznap egy programsorozat lezárása, értékelése is 
egyben. „Az elmúlt év végén az „M-esek versenye” elnevezésű 
házi fordulón otthon elkészíthető feladatokat kaptak a tanulók. 
A második fordulóra február elején került sor, ahol egy portré, 
egy tervezési feladat és egy teszt megoldása várt az első for-
dulóból továbbjutókra. A két legtöbb pontszámot elérő 12-es 
tanuló képviseli majd iskolánkat az országos rajzversenyen, 
amelyet április folyamán, Zircen rendeznek meg” – nyilatkozta 
Králik Tibor igazgató.

Kuntz Zoltán

Jó barátjának indítta-
tására szerette meg a 
természetet és a fotó-
zást Schaul Márton 
soproni gimnazista. 
Hobbiját egyre több 
siker koronázza.
A 22. alkalommal meghirdetett 
Memorial María Luisa nemzet-
közi fotópályázat ifjúsági kate-
góriájának fődíjasa lett Schaul 
Márton. A hegyek és a természet 
csodáinak szentelt nemzetközi 
fotópályázaton a felnőtt és ifjú-
sági fődíj mellett a zsűri még 
tíz kategóriában választott első 
helyezettet és további kilenc 
kiemelkedő fotót.

– Tavaly szeptemberben a 

világhálón láttam meg 
a pályázatot. Mivel már 
korábban is sikeresen 
indultam az Év termé-
szetfotósa buda-
pesti  verse-
nyén és ennek 
nemzetközi 
változatán is 
Londonban, 
e z ú t t a l  i s 
próbát tet-
tem magam-
mal .  Az  a 
fényképem 
tetszett meg 
a legjobban 
a zsűrinek, 
amely  egy 
leánykökör-
cs int  ábrá-
zol a szemből 
sütő aranynap-

f é n y b e n . 
Az értéke-
lés szerint 

a kategóriá-
jában a tech-

nikailag legjob-
ban megoldott 

képnek bizonyult. Igaz, pró-
bára is tett ez kis virág, mert 
egy hétig mindennap kijártam 
a szárhalmi erdőbe, hogy lefo-
tózzam – ismertette pályázatá-
nak hátterét a fiatal tehetség.

Marci azt is elmondta, hogy 

már tizenegy éves korától járja 
az erdőt barátjával, aki megis-
mertette és megszerettette vele 
a természet szépségeit. Először 
egy egyszerűbb digitális kame-
rával örökítette meg a virágokat, 
fákat és az állatvilágot. Később 
komolyabb gépet vehetett át 
díjazottként. Manapság pedig 
már egy Nikon D-90-nel készíti 
a lehető legközelibb felvételeket. 
Tavaly Londonba is meghívták, 
ahol a nemzetközi Év természet-
fotósa versenyen magasra érté-
kelték munkáit.

– Szeretnék optikusnak 
to vább tanulni, de még azon is 
gondolkodom, hogy valamelyik 
művészeti egyetem fotográfus 
szakát is elvégezzem – folytatta 
a fődíjas diák. – A természetfo-
tózást eddig könyvekből és saját 
tapasztalataimból tanultam.

Sinkovits Péter fiatal kora ellenére rendkívül 
szépen rajzol. Alkotásain visszatérő szereplők 
az állatok, főleg a ragadozók. Egyik műve kép-
zőművészeti plakáton is szerepelt.

Sinkovits Péter a Hunyadi 
János Evangélikus Óvoda és 
Általános Iskola második osztá-
lyosa. Elképesztően rajzol, fest, 
és fantasztikus átéléssel beszél 
a hobbijáról. 

„Először csak grafittal dol-
goztam, aztán amikor kiderült, 
hogy egy rajzpályázaton azért 
nem nyertem, mert 
fekete-fehér volt 
a művem, úgy 
d ö n t ö t t e m , 
hogy több színt 
fogok használni” 
– mesélte Peti. 
Nemrégiben az 
iskola napkö-
zis munka-
k ö z ö s -
s é g e 

képzőművészeti kiállítást szer-
vezett a konferencia-központ-
ban. A szervezők az ő rajzát 
választották pályázatuk védje-
gyévé. A solymászatot ábrázoló 
munkája díszítette a plakátokat, 
meghívókat. 

Péter főleg állatokat ábrá-
zol. „Főleg ragadozók látha-
tók a munkáimon. Jelenleg 
az oroszlán a kedvencem, bár 
néha nyulat, cinkét is rajzolok. 
Mostanában pedig a dzsun-
gel az, ami leginkább leköti a 
fantáziámat” – magyarázta az 
ifjú művész. „Apával gyakran 

nézünk természetfilmeket, 
sok ismeretterjesztő 

könyvem is van, 
innen merítem az 

ötleteket.” 

Védjeggyé vált 
Peti sólyma

hogy egy rajzpályázaton azért
nem nyertem, mert 
fekete-fehér volt 
a művem, úgy
d ö n t ö t t e m ,
hogy több színt 
fogok használni”
– mesélte Peti. 
Nemrégiben az 
iskola napkö-
zis munka-
k ö z ö s -
s é g e

zol. „Főleg ragadozók látha
tók a munkáimon. Jelenleg
az oroszlán a kedvencem, bár
néha nyulat, cinkét is rajzolok.
Mostanában pedig a dzsun-
gel az, ami leginkább leköti a
fantáziámat” – magyarázta az
ifjú művész. „Apával gyakran

nézünk természetfilmeket,
sok ismeretterjesztő

könyvem is van,
innen merítem az

ötleteket.” 

RAJZPÁLYÁZATOK GYŐZTESE
 „Jelenleg az oroszlán a kedvencem, bár néha 

nyulat, cinkét is rajzolok” FOTÓ: GROBITS ZSUZSANNA

A Trefort Téri Óvoda Jereváni Kék 
Tagóvodája megrendezte farsangi 
mulatságát. Az óvoda piros csoport-
jában egységesen minden kislány 
menyasszony volt, akiket a fiúk – mint 
vőlegények – igazi esküvői ceremónián 
el is vettek, ezt hiteles okirat is bizo-
nyítja. Volt vőfély, anyakönyvvezető, 
menyasszonyi torta, sőt, még mulatós 
menyasszonyi tánc is.

A farsang 
jegyében

Schaul Márton tizenegy éves korától járja az erdőt témára vadászva
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Városi hírek

Horváth Ferenc

Az elmúlt napokban még 
hóviharok jártak, a hőmérő 
higanyszála többször volt a 
nulla fok alatt, mint felette, 
de napközben már éreztük az 
enyhülést. Mi tagadás, szorongató telünk volt (van). No, 
nem (csak) azért, mert ebben a rövid, néhány hetes időszak-
ban hidegrekordok dőltek meg. Nem, nem azért, hiszen a 
rekordok sorsa, hogy megdőlnek. A szorongató – számomra 
–, hogy kettős csapdában éltünk, és még éljük is napja-

inkat. A metsző hidegben 
érzékenyebben reagálunk a 
néha páncélként ránk nehe-
zedő mindennapi nyomásra. 
Idegesebbek, ingerülteb-
bek vagyunk. Amit máskor 
mosolyogva veszünk tudo-
másul, attól most magasra 

szökik a vérnyomásunk. Mint annak az autósnak, aki végül 
is egy ártatlan közlekedési helyzetben szitkozódott hosszú 
perceken át, értelmetlenül. Az egyik boltban összeszólalko-
zott vevő és eladó. Szerintem még most sem tudják, hogy 
miért, de csúnya szavakat vágtak egymás fejéhez. Olyan csú-
nyákat, hogy a közelben lévé újságokról peregni kezdett a 
nyomdafesték. Aztán egyik pillanatról a másikra kibékültek, 
mintha mi sem történt volna. „Megrendelem, jövő héten lesz 
Marikám, várlak” – így búcsúztak egymástól, békességben. 
Szerencsére. Bizonyára olvasóink is számos példát tudnak 
felhozni arra, hogy sokszor talán akaratunk ellenére bántunk 
másokat, még ha csak szavakkal is. És sajnos – tapasztala-
taim szerint – egyre többször. A bennünk felhalmozódott 
feszültség néha kitör, s rázúdul másokra. Mert feszültek, 
ingerültek vagyunk. Szorongunk. S nem csak a tél miatt. 
Mert a hideget előbb-utóbb kisöpri egy enyhet adó fuvallat. 
Az igazi tavasz azonban akkor jön el, ha az egymás iránti 
megértés, a mások gondjaival szembeni érzékenység kere-
kedik felül érzéseinkben. S ha így lesz, könnyebben viseljük 
el a még oly metsző hideget is.

Szorongató tél gató ttééééllll ató tttééééll

„A metsző hidegben 
érzékenyebben rea-
gálunk a ránk nehe-
zedő mindennapi 
nyomásra.”

SOPRON MEGYEI JOGÚ 
VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

bérbevételre 
meghirdeti a tulajdonában álló:

Sopron, Széchenyi tér 2. sz. alatti 
326m2 alapterületű irodahelyiségeket
Bérleti díj alsó határa: 9.600 Ft/m2/év + ÁFA
Licittárgyalás időpontja: 2012. február 29. 10.00 
Megtekinthető: 2012. február 23. 14.00 óra 

Sopron, Szt. György u. 12. sz. alatti 175m2 
alapterületű üzlethelyiséget (volt Liszt Szalon)
Bérleti díj alsó határa: 13.000 Ft/m2/év + ÁFA
Licittárgyalás időpontja: 2012. február 29. 10.30 
Megtekinthető: 2011. február 23. 13.00 

Sopron, Kossuth L. u. 5. sz. alatti 109m2 
alapterületű irodahelyiséget
Bérleti díj alsó határa: 5.000 Ft/m2/év + ÁFA
Licittárgyalás időpontja: 2012. február 29. 11.00
Megtekinthető: 2012. február 23. 14.30 

A bérleti jogviszonyok időtartama: határozatlan.
A bérlemények a jelenlegi állapotukban kerülnek bérbeadásra.

Licittárgyalások helye: Polgármesteri Hivatal 
Városgazdálkodási Osztály irodája, Sopron, Fő tér 1.
A bérbevétel részletes feltételeit a  hivatal földszinti 
előterében kifüggesztett hirdetmény tartalmazza.

További információ: a Polgármesteri Hivatal Városgazdálkodási 
Osztályán, Sopron, Fő tér 1., tel: 99/515–110, 515–133

Mi tetszik
– és mi nem?

Kutasi Noémi óvodapedagógus
Meglepetés volt számomra, hogy 

végre nyílt egy olyan zenés szórako-
zóhely a városban, ahová harminc év 
felettiek is elmehetnek. Ráadásul fel-
karolja a tehetséges helyi zenekarokat.

Nekem a parkolással van a legtöbb 
gondom. Sokba kerül, és semmi 

kedvezmény nincsen, legalább a sop-
roniak kaphatnának hetente egy ingye-
nes félórát, mondjuk ügyintézésre.

Pedrovácz Tibor segédmunkás
Pécsről jöttem Sopronba, itt nagyon 
szeretek, mert mindig talál az 
ember munkát. Szakmát, képzettsé-
get is könnyen lehet szerezni.
Sajnos, a jó albérletet, lakást, már 
annál nehezebb megfizetni. Ez 
utóbbi, a magas árak, a szolgáltatá-
sok, az élelem beszerzése sok ember-
nek gondot jelent. Aki nem jár ki 

Ausztriába, vagy nem átlagfeletti itt helyben a jövedelme, 
annak egyre nehezebb eltartania magát és családját.

�

�

�

�

Pluzsik Tamás

Sopron Fő terének meghatározó épülete a ben-
cés Kecsketemplom. A belső restaurálási és fel-
újítási munkák hosszú idő óta szinte lehetet-
lenné tették a templom látogatását, értékeinek 
bemutatását.

Az elmúlt év nyarán Várszegi 
Asztrik főapát újraszentelte a 
kívülről és részben már belül-
ről is megújult templomot, a 
napokban pedig az Európai 

Unió társfinanszírozásával lét-
rejött együttműködés ered-
ményeképpen lezárult a temp-
lom és a kolostor turisztikai 
vonzerőfejlesztési projektje is. 

Az épületegyüttes építészeti 
örökségének megóvása mel-
lett megvalósult Sopron legko-
rábbi ismert misézőhelyének 
helyreállítása, valamint a káp-
talanterem kerengőre nyíló 
gótikus ablakainak és az úgyne-
vezett Kapisztrán Szent János-
szószék feljáratának megnyitása 
is. Különösen figyelemre méltó 
a szentély alatt, 1770 körül épült 
egykori koporsófülkés kripta 
feltárása, ahol egy, a maga 
nemében egyedülálló állandó 

kiállítást is megtekinthetnek az 
érdeklődők. 

– Különösen örömteli, hogy a 
templomtérben látogatóbarát, 
interaktív szolgáltatások teszik 
még vonzóbbá és érdekesebbé 
a templom mindazon bemu-
tatható értékeit, melyek fontos 
szerepet töltöttek be nemcsak 
Sopron, hanem, az elmúlt évszá-
zadok magyar történelmében 
is – mondotta köszöntő beszé-
dében Abdai Géza alpolgár-
mester. 

Megújulva várja a híveket  

a Kecsketemplom

TURISZTIKAI VONZERŐ
Látogatóbarát, interaktív szolgáltatások teszik még érdekesebbé a templom bemutatható értékeit – mondotta 
köszöntő beszédében Abdai Géza alpolgármester   FOTÓ: NÉMETH PÉTER

Bővült 
a tagóvoda

34 millió forintos beruházással bővítették a Halász utcai tagóvodát, ahol így további ötven gyerek elhelyezésére nyílik lehetőség. 
Az akadálymentesített épületben két új csoportszobát is kialakítottak, és beszerezték a nevelőmunkához szükséges eszközöket. 
A megnyitóra ünnepi műsorral készültek az óvodások. FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS

Vízkárvédelem 
a Kutyahegyen
Az önkormányzat nyertes pályá-
zatának köszönhetően több 
mint 140 millió forintból való-
sult meg a Kutyahegyen a bel-
területi vízrendezés. Az Európai 
Unió által 120 millió forinttal 
támogatott beruházás a csapa-
dékvíz elvezetésével minimali-
zálja a víz okozta károkat.

– A projekt megvalósulásával 

58 hektár lakóterületre hulló 
csapadékvíz elvezetése válik 
lehetővé, ami 328 lakótelek, 578 
lakás vízkárelhárítását biztosítja, 
ennek révén mintegy 1400 lakos 
életfeltételei jelentős mértékben 
javulnak – mondotta dr. Fodor 
Tamás polgármester, a projekt 
befejezését követő helyszíni saj-
tótájékoztatón. (Fotó: Pluzsik)

RÖVIDEN

Sportgála
Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Sport-
felügyeleti Csoportja február 26-án, vasárnap 16 órakor a 
Liszt Ferenc Konferencia- és Kulturális Központban ünnepé-
lyes, műsoros sportgálát szervez. A rendezvényen az önkor-
mányzat jutalmazza azokat a soproni sportolókat, akik a 2011. 
évben eredményesen képviselték városunkat az országos 
bajnokságokon, nemzetközi versenyeken. A gálaműsoron 
közreműködik a Song Office Énekstúdió. 

Táncfórum
A Soproni Pendelyes Kulturális egyesület vezényletével feb-
ruár 22-én, 17 órától a GYIK Rendezvényházban (Ady E. utca 
10.) szervezik meg a hagyományos soproni táncfórumot.





JEGYEK A BÉRLETES ELŐADÁSOKRA IS KAPHATÓK!

2012. MÁRCIUS  SOPRONI PETŐFI SZÍNHÁZ
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DÁTUM ELŐADÁS BÉRLET

1. csütörtök 19.00 A doktor úr MEDGYASZAY

5. hétfő 18.00 A doktor úr RÓTH

6. kedd 12.00
18.00

A doktor úr
A doktor úr

HANDLER
IFJ. B

7. szerda 18.00 A doktor úr VAS-VILLA’

8. csütörtök 18.00 A doktor úr ORSOLYA

9. péntek 19.00 A doktor úr CSATKAI

10. szombat 19.00 Minket nem lehet elfelejteni 
Bodrogi Gyula – Voith Ági show

BÉRLETEN 
KÍVÜL

15. csütörtök 19.00
19.00

A doktor úr
Sopron orfeum (a liszt-központban)

PALOTAY
RAJZ

16. péntek 19.00 Cigányprímás SZÉCHENYI

17. szombat 19.00 Cigányprímás BLAHA

18. vasárnap 19.00 Cigányprímás MADÁCH

24. szombat 19.00 Egy szerelem három éjszakája PREMIER

25. vasárnap 19.00 Egy szerelem három éjszakája NÁDASSY

28. szerda 18.00 Prah VAS-VILLA’

29. csütörtök 18.00 Prah ORSOLYA

30. péntek 19.00 Egy szerelem három éjszakája DÉRYNÉ

31. szombat 19.00 Egy szerelem három éjszakája LÖSZL
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SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

licittárgyalást hirdet az alábbi ingatlanok elidegenítésére:
Sopron, Rákóczi utca 12. fszt. 
4. szám alatti 74 m2-es LAKÁS
Megtekinthető: 2012. február 29. (szerda), 10.30–11 óráig
A licit időpontja: 2012. március 6. (kedd), 9 óra
(Induló licitár: 6.320.000 Ft)

Sopron, Magyar utca 7. fszt. 1. 
szám alatti 69 m2-es LAKÁS
Megtekinthető: 2012. február 28. (kedd), 10–10.30 óráig
A licit időpontja: 2012. március 6. (kedd), 9.30 óra
(Induló licitár: 5.880.000 Ft)

Sopron, Rákosi utca 61. TT. 74. szám 
alatti bruttó 34 m2-es LAKÁS
Megtekinthető: 2012. február 28. (kedd), 14.30–15 óráig
A licit időpontja: 2012. március 6. (kedd), 10 óra
(Induló licitár: 4.060.000 Ft)

Sopron, Tómalom utca 34. TT. 34. szám 
alatti bruttó 68 m2-es LAKÁS
Megtekinthető: 2012. február 28. (kedd), 14.30–15 óráig
A licit időpontja: 2012. március 6. (kedd,) 10.30 óra
(Induló licitár: 9.300.000 Ft)

Sopron, Rákosi utca 61. II. 65. szám 
alatti 35 m2-es LAKÁS
Megtekinthető: 2012. február 28. (kedd), 14.30–15 óráig
A licit időpontja: 2012. március 6. (kedd), 11 óra
(Induló licitár: 4.680.000 Ft)

Sopron, Újteleki utca 43. fszt. 
1. szám alatti 41 m2-es LAKÁS
Megtekinthető: 2012. március 1. 
(csütörtök), 13.30–14 óráig
A licit időpontja: 2012. március 6. (kedd), 13.30 óra
(Induló licitár: 3.600.000 Ft)

Sopron, Balfi utca 43. fszt. 1. szám 
alatti 23 m2-es LAKÁS
Megtekinthető: 2012. február 27. (hétfő), 10.30–11 óráig
A licit időpontja: 2012. március 6. (kedd), 14 óra
(Induló licitár: 1.760.000 Ft)

Sopron, Kőfaragó tér 3. I. 13. szám 
alatti 16 m2-es EGYÉB HELYISÉG
Megtekinthető: előre egyeztetett időpontban
A licit időpontja: 2012. március 6. (kedd), 14.30 óra
(Induló licitár: 1.000.000 Ft)

Sopron, Széchenyi tér 19. fszt. 
2. szám alatti 44 m2-es LAKÁS
Megtekinthető: 2012. február 27. 
(hétfő), 14.15–14.45 óráig
A licit időpontja: 2012. március 6. (kedd), 15 óra
(Induló licitár: 4.720.000 Ft)

Sopron, Dóczi L. utca 1. alagsor 2. 
szám alatti 40 m2-es LAKÁS
Megtekinthető: 2012. február 29. (szerda), 10.30–11 óráig
A licit időpontja: 2012. március 6. (kedd), 15.30 óra
(Induló licitár: 3.785.000 Ft)

Sopron, Várkerület 65. II. 18. szám 
alatti 56 m2-es LAKÁS
Megtekinthető: 2012. február 27. (hétfő), 13.30–14 óráig
A licit időpontja: 2012. március 8. (csütörtök), 9 óra
(Induló licitár: 8.635.000 Ft)

Sopron, Várkerület 65. II. 19. szám 
alatti 71 m2-es LAKÁS
Megtekinthető: 2012. február 27. (hétfő), 13.30–14 óráig
A licit időpontja: 2012. március 8. (csütörtök), 9.30 óra
(Induló licitár: 8.579.000 Ft)

Sopron, Pócsi utca 22. szám 
alatti 1247 m2-es INGATLAN
Megtekinthető: előre egyeztetett időpontban
A licit időpontja: 2012. március 8. (csütörtök), 10 óra
(Induló licitár: 28.960.000 Ft)

Sopron, Várkerület 65. szám 
alatti 825 m2-es PADLÁSTÉR
Megtekinthető: előzetes időpont-egyeztetéssel
A licit időpontja: 2012. március 8. (csütörtök), 10.30 óra
(Induló licitár: 12.144.000 Ft)

Sopron, Várkerület 67. szám alatti 
880 m2 és 247 m2 területű PADLÁSTÉR
Megtekinthető:  előzetes időpont-egyeztetéssel
A licit időpontja: 2012. március 8. (csütörtök), 11 óra
(Induló licitár: 20.250.000 Ft)

Sopron, Újteleki utca 16. I. 5. szám 
alatti 46 m2-es LAKÁS
Megtekinthető: 2012. március 1. 
(csütörtök), 14–14.30 óráig
A licit időpontja: 2012. március 8. (csütörtök), 11.30 óra
(Induló licitár: 3.952.000 Ft)

Sopron- Brennbergbánya, Harang utca 
1. fszt. 6. szám alatti 28 m2-es LAKÁS
Megtekinthető: 2012. március 1. 
(csütörtök), 10.45–11.15 óráig
A licit időpontja: 2012. március 8. (csütörtök), 14 óra
(Induló licitár: 930.000 Ft)

Sopron, Fövényverem utca 17. szám 
alatti lakóépület és LAKÁS
Megtekinthető: 2012. február 28. 
(kedd), 10.35–11.05 óráig
A licit időpontja:  2012. március 8. (csütörtök), 14.30 óra
(Induló licitár: 14.400.000 Ft)

Sopron, Rákosi utca 38. I. 7. szám 
alatti 38 m2-es LAKÁS
Megtekinthető: 2012. február 23. 
(csütörtök), 10.30–11 óráig
A licit időpontja: 2012. március 13. (kedd), 9 óra
(Induló licitár: 3.760.000 Ft)

Sopron, Rákosi utca 36. fszt. 
4. szám alatti 38 m2-es LAKÁS
Megtekinthető: 2012. február 23. 
(csütörtök), 10–10.30 óráig
A licit időpontja: 2012. március 13. (kedd), 9.30 óra
(Induló licitár: 4.136.000 Ft)

Sopron, Rákosi utca 42. I. 2. szám 
alatti 45 m2-es LAKÁS
Megtekinthető: 2012. február 23. 
(csütörtök), 11–11.30 óráig
A licit időpontja: 2012. március 13. (kedd), 10 óra
(Induló licitár: 4.800.000 Ft)

Sopron, Rákosi utca 30. fszt. 
1. szám alatti 39 m2-es LAKÁS
Megtekinthető: 2012. február 23. (csütörtök), 9–9.30 óráig
A licit időpontja: 2012. március 13. (kedd), 10.30 óra
(Induló licitár: 4.903.000 Ft)

Sopron, Rákosi utca 30. fszt. 5. szám 
alatti 38 m2-es LAKÁS
Megtekinthető: 2012. február 23. (csütörtök), 9–9.30 óráig
A licit időpontja: 2012. március 13. (kedd), 11 óra
(Induló licitár: 5.130.000 Ft)

Sopron, Rákosi utca 32. fszt. 
4. szám alatti 39 m2-es LAKÁS
Megtekinthető: 2012. február 23. 
(csütörtök), 9.30–10 óráig
A licit időpontja: 2012. március 13. (kedd), 11.30 óra
(Induló licitár: 4.400.000 Ft)

Sopron, Balfi utca 33. fszt. 2. szám 
alatti 35 m2-es LAKÁS
Megtekinthető: 2012. február 28. (kedd), 10–10.30 óráig
A licit időpontja: 2012. március 13. (kedd), 13.30 óra
(Induló licitár: 2.760.000 Ft)

Sopron, Magyar utca 3. fszt. 
6. szám alatti 18 m2-es LAKÁS
Megtekinthető: 2012. február 28. (kedd), 10.30–11 óráig
A licit időpontja: 2012. március 13. (kedd), 14 óra
(Induló licitár: 1.600.500 Ft)

Sopron, Újhermes telep 1. fszt. 2. 
szám alatti 51 m2-es LAKÁS
Megtekinthető: 2012. március 1. (csütörtök), 10–10.30 óráig
A licit időpontja: 2012. március 13. (kedd), 14.30 óra
(Induló licitár: 1.980.000 Ft)

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 email címen. A részletes licitkiírások a www.sopron.hu/önkormányzat menüpont alatt olvashatóak.
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23. CSÜTÖRTÖK 19.00

DUMASZÍNHÁZ
HADHÁZI LÁSZLÓ ÉS 
CSENKI ATTILA

JEGYÁR: 2.500 FT

27. HÉTFŐ 19.00

FILHARMÓNIA HANGVERSENYBÉRLET
A MAGYAR RÁDIÓ 
SZIMFONIKUS ZENEKARA

Közreműködik: Angelica Leánykar 
Karigazgató: Gráf Zsuzsa
Vezényel: Medveczky Ádám
Lajtha László, Debussy-est

JEGYÁR: 2400 FT
DIÁKOKNAK 1800 FT

SOPRONI PETŐFI SZÍNHÁZ

JEGYEK A BÉRLETES 
ELŐADÁSOKRA IS KAPHATÓK!

FEBRUÁR NAGYSZÍNHÁZ BÉRLET

23. csütörtök 19.00 Vértestvérek PALOTAY

24. péntek 19.00 Cigányprímás DÉRYNÉ

25. szombat 19.00 Cigányprímás LACKNER

programajánló | Pro Kultúra Sopron www.prokultura.hu
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