Több mint vendéglátó egység: Nyugat Étterem
A Nyugat-magyarországi Egyetem campusának
területén található Nyugat Étterem fiatalos színés formavilággal, segítőkész személyzettel, változatos ételkínálattal és gasztronómiai-kulturális programokkal várja az odalátogatókat.
A 120–140 fő fogadására alkalmas étterem 7–22
óráig tart nyitva. Reggelivel, ebéddel, vacsorával, délidőben pedig kedvezményes étkezési lehetőséggel áll a vendégek rendelkezésére. A széles á la carte ételválasztékot középkategóriás
árakon, kulturált környezetben szolgálják fel.
Hétköznapokon „egyet fizet, kettőt kap” akcióval, hétvégén pedig jutányos áron kínált háromfogásos ebéddel próbálják becsalogatni a vendégeket.
– A Nyugat Étterem a különféle programoknak
köszönhetően több mint egy hagyományos vendéglátó egység – tudjuk meg Janzsó Kálmán étteremvezetőtől. – Keddenként gasztro-kurzusokat szervezünk, melyeken bárki részt vehet. Ide
tartozik többek között a borkóstolás, mely olyan
szakértők tolmácsolásával zajlott, mint például Élő László, Riegler Zsolt vagy Lukács Szabolcs. Az Ízek–érzések–hangulatok az irodalmi
kávéházak hangulatát idézi, és teljesen ingyenes. Minden alkalommal meghívunk valakit,
akivel Orbán Júlia előadóművész beszélget,

majd az illető kedvenc ételét lehet megkóstolni. Ugyancsak a kurzus keretében alkalmat
adunk egy négyfogásos vacsora elfogyasztására, hozzáillő italokkal. Mindig van egy vendégünk – eddig az egyetemhez kapcsolódó neves
személyek voltak –, akivel civilként társalgunk.
Janzsó Kálmán elmondta, büszkék arra, hogy a
múlt év adventi időszakában az ő kezdeményezésükre indult el a „Fogadj be, és láss vendégül
egy családot” program, melyhez Sopronban további 24 vendéglátóhely csatlakozott. A hagyományteremtő szándékkal megálmodott program keretében 94 rászoruló családot és több
mint 400 főt láttak vendégül, közülük sokan
még étteremben sem jártak.
(x)

Megkönnyítjük a hallókészülék viselését!

GEERS EZÜST kártya

GEERS ARANY kártya

Az EZÜST kártya által nyújtott előnyök:

Az ARANY kártya által nyújtott előnyök:

1 db szabadon választható

2 db szabadon választható

rendszerkiegészítő eszköz

rendszerkiegészítő eszköz

3 évre elegendő ingyen elem

6 évre elegendő ingyen elem

3 évig ingyenes hallókészülék karbantartás

6 évig ingyenes hallókészülék karbantartás

3 évig ingyenes cső és illeszték csere

6 évig ingyenes cső és illeszték csere

ingyenesen vehet részt a halláskontrollon

ingyenesen vehet részt a halláskontrollon

és hallókészülék beállításokon

és hallókészülék beállításokon

részletfizetési lehetőség

részletfizetési lehetőség

INGYEN HÍVHATÓ
INFORMÁCIÓS VONAL

0 6 - 8 0 /18 2-18 2

www.geers.hu

A felhasználási és vásárlási feltételekről a www.geers.hu
oldalon vagy szaküzletünkben tájékozódhat részletesen!

GEERS
HALLÓKÉSZÜLÉK

50 ÉVES A

Jubileumi buli
2013. február 9. szombat 20.00-24.00
Liszt-központ

Kedves 8. osztályos
pályaválasztó!
Válaszd a Handler Nándor
Szakképző Iskolát!
)BOEMFS/ÈOEPS4[BLLÏQ[Ǯ*TLPMBt4PQSPO )BMÈT[V
UFMtFNBJMIBOEMFS!TPQSPOIV

Már a 9. évfolyamtól indul a szakképzés a
szakközépiskolában és a szakiskolában!

Szakközépiskola (4+1 év)
Közreműködő vendégek: Baranyai Konrád „Kondi”, Árva Edina, Horváth Gabriella, Gazdag Katalin
Belépő: 2.200 Ft

informatikai szakközépiskola JOGPSNBUJLBJSFOET[FSHB[EB
faipari szakközépiskola GBJQBSJUFDIOJLVT
Képző-és iparművészeti szakközépiskola HSBöLVT GFTUǮ
Szépészeti szakközépiskola GPESÈT[ LP[NFUJLVT

Asztalfoglalás, jegyelővétel: a Liszt-központ Jegyirodájában
Az est bevételét az együttes a soproni ﬁatalok tehetséggondozására ajánlja fel!

JEGYIRODA:
ωτοοƉŲžƄŲŬͳťŖƉƫƏŌͲƔͲπͲΑƏłťͲʹΜωωΝυπχυπχΑšłōƦŖƄŲľĩβžƄŲţƔťƏƔƄĩͲœƔ
ƠƠƠͲŌĩĸłķŲŲţͲĸŲū΅žƄŲţƔťƏƔƄĩΑƠƠƠͲžƄŲţƔťƏƔƄĩͲœƔ

Szakiskola (3 év)
BT[UBMPT
GFTUǮ NÈ[PMØ UBQÏUÈ[Ø
LǮNǻWFTÏTIJEFHCVSLPMØ
ÈDT
OǮJT[BCØ

Megemlékezés a

MAGYAR KULTÚRA
NAPJÁRÓL
BALF József Attila Művelődési Ház
2013. január 26. szombat, 16 óra
Köszöntőt mond:

Ivanics Ferenc
a Fertő-táj Világörökség Egyesület Elnöke,
országgyűlési képviselő
Fellép a

Soproni Petőﬁ Színház Tánckara,
közreműködik:
Arustei Andrea, Biczó Lilla, H. Nagy Cecília
A megemlékezést követően

„Játékos, műsoros árverés”
neves művészek felajánlott műveiből,
valamint a Wosinski-táborban
készült alkotásokból,
a Balf Alapítvány javára.

SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
licittárgyalást hirdet az alábbi, tulajdonában álló ingatlanok

ÉRTÉKESÍTÉSÉRE
Sopron, Szt. Mihály u. 6. sz. alatti helyiség
Az ingatlan jellege: üzlet
Hrsz.: 1030/A/2, alapterülete: 28 m²
Induló ár: 2.720.000 Ft (áfamentes értékesítés)
A licittárgyalás időpontja: 2013. jan. 23., 9.00
Megtekinthető: 2013. jan. 15., 9.00
Sopron, Balfi u. 2. sz. alatti pincehelyiség
Az ingatlan jellege: társasházi külön lapon felvett pince
Hrsz.: 2102/A/36, területe: 81 m²
Induló ár: 1.458.000 Ft (áfamentes értékesítés)
A licittárgyalás időpontja: 2013. jan. 23., 9.30
Megtekinthető: 2013. jan. 15., 9.30
Sopron, Várkerület 19. sz. alatti üzlethelyiség
Az ingatlan jellege: vendéglátó üzlet
Hrsz.: 637/A/1, területe: 475 m2
Induló ár: 35.600.000 Ft (áfamentes értékesítés)
A licittárgyalás időpontja: 2013. jan. 23., 10.00
Megtekinthető: 2013. jan. 15., 10.00
Sopron, Várkerület 65. sz. alatti pincehelyiség
Az ingatlan jellege:
társasházi külön lapon felvett üzlet (valóságban pince)
Hrsz.: 2171/A/26, területe: 29 m²
Induló ár: 650.000 Ft (áfamentes értékesítés)
A licittárgyalás időpontja: 2013. jan. 23., 10.30
Megtekinthető: 2013. jan. 15., 10.30
Sopron, Várkerület 98. sz. alatti
(Lenck-átjáró) pincehelyiség
Az ingatlan jellege: társasházi külön lapon felvett pince
Hrsz.: 76/A/1, területe: 115 m²
Induló ár: 2.185.000 Ft (áfamentes értékesítés)
A licittárgyalás időpontja: 2013. jan. 23.,11.00
Megtekinthető: 2013. jan. 15., 11.00
Sopron, Petőfi tér 2. sz. alatti pincetároló
Az ingatlan jellege: társasházi külön lapon felvett pincetároló
Hrsz.: 243/A/27, területe: 17 m²
Induló ár: 310.000 Ft (áfamentes értékesítés)
A licittárgyalás időpontja: 2013. jan. 23., 11.30
Megtekinthető: 2013. jan. 15., 11.30

Sopron, Színház u. 1. sz. alatti pincehelyiség
Az ingatlan jellege:
társasházi külön lapon felvett alagsori raktár
Hrsz.: 225/A/10, területe: 45 m²
Induló ár: 855.000 Ft (áfamentes értékesítés)
A licittárgyalás időpontja: 2013. jan. 23., 12.00
Megtekinthető: 2013. jan. 15., 12.00
Sopron, Lackner K. u. 30–36. sz. alatti garázs
Az ingatlan jellege: társasházi külön lapon felvett garázs
Hrsz.: 3916/B/6, területe: 17 m²
Induló ár: 1.100.000 Ft (áfamentes értékesítés)
A licittárgyalás időpontja: 2013. jan. 23., 14.00
Megtekinthető: 2013. jan. 15., 14.00
Sopron, Lehár F. u. 17–19. sz. lakóházak
mögötti beépítetlen terület
Az ingatlan jellege: beépítetlen terület
Hrsz.: 2397/3, területe: 1239 m²
Induló ár: 2.700.000 Ft (áfamentes értékesítés)
A licittárgyalás időpontja: 2013. jan. 23., 14.30
Megtekinthető: 2013. jan. 15., 14.30
Sopron-Virágvölgyi 4920 hrsz.-ú
beépítetlen terület
Az ingatlan jellege: beépítetlen terület
Hrsz.: 4920, területe: 813 m2
Induló ár: 1.350.000 Ft (áfamentes értékesítés)
A licittárgyalás időpontja: 2013. jan. 23., 15.00
Megtekinthető: 2013. jan. 15., 15.00
Sopron, Vágóhíd mögött lévő
beépítetlen terület
Az ingatlan jellege: beépítetlen terület
Helyrajzi száma: 5787/2, területe: 8643 m²
Induló ár (bruttó): 29.662.000 Ft
A licittárgyalás időpontja: 2013. jan. 23., 15.30
A helyszínen megtekinthető: 2013. jan. 15., 15.30

A licittárgyalások helye: Polgármesteri Hivatal Városgazdálkodási Osztály, Sopron, Fő tér 1.
A részvétel feltételeiről és a területekről szóló tájékoztató, illetve bővebb információ a
Polgármesteri Hivatal Városgazdálkodási Osztályán kérhető: Sopron, Fő tér 1. (tel: 99/515–135, 99/515–133).

WWW.SOPRONISZINHAZ.INFO

Tigris és Hiéna

Petőfi Sándor

Történeti dráma
Rendező: Katona Imre
Főszerepben Bánsági Ildikó Kossuth-és Jászai-díjas színművésznő

Szereplők:
Predszláva
Bánsági Ildikó
(Kossuth- és Jászai-díjas)

Sámson
Saul
Borics
II. Vak Béla
Ilona királynő
Géza
Sülülü
Milutin
Judit

Gál Tamás
Ács Tamás
Benkő Péter Pál
Horváth László
Molnár Anikó
Szlúka Brigitta
Bruckner Roland
Papp Attila
Nagy Zsuzsi

valamint: Czár László, Sárdy Zoltán,Savanyu Gergely, Nagy Gábor,
Madár K. Zoltán, Csernus Anita, Lukács Levente, Nagy Nikolett, Pálﬁ Gabriella,
Pélyi Bettina, Szeles Tamás, Szóka Roland
Dobos - Nagy Péter István
A dalszövegek szerzője: Petőﬁ Sándor
(a Tigris és hiéna megírásának idejéből)

A verseket megzenésítette: Nyitrai László
Koreográﬁa: Demcsák Ottó
(Harangozó-díjas)

Dramaturg, díszlet- és
jelmeztervező, rendező: Katona Imre

A Tigris és hiéna igazi thriller,
szenvedélyes melodráma. Az abszolút jó és a végletesen rossz –
anya és ﬁú, apa és gyermeke s
két egymástól merőben különböző testvér – csap össze, a romantika szabályaihoz igazodva.

Bérletes előadások:
2013. január 17. 19.00 (MEDGYASZAY)
2013. január 18. 19.00 (DÉRYNÉ)

2013. január 30. 18.00 (VAS-VILLA’)
2013. január 31. 19.00 (PALOTAI)
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Sport

2013. január 16.

Az oldalt összeállította: BOTÁR LÁSZLÓ

www.sopronitema.hu

„Nem vagyok mágus, mindössze egy szívvel-lélekkel dolgozó terapeuta”

Állandó lázban ég Sanyi bá’
Pluzsik Tamás

Mint Tamás nevem is mutatja, a hitetlenség
velem született ártalom. Mindig kerültem a
tenyérjósokat, szilveszterkor soha nem öntöttem ólmot, és a kártyavető cigányasszonyok
szolgálatait sem favorizáltam. A természetgyógyászatot, ha nem is soroltam a fenti körbe,
de mondjuk úgy, szkeptikus voltam irányába.
– Nem te vagy az egyetlen, több
hitetlen Tamást meggyógyítottam már! – mondja mosolyogva
Richly Sándor, akihez egyébiránt többéves személyes barátság fűz.
– Nem sántítok, a derekam
sem fáj, abba, hogy szemüveges
lettem, pedig már beletörődtem, éppen ezért csak beszélgetni jöttem hozzád, Sanyi.
Hogy is kezdődött ez az egész?
– Úgy, hogy a József Attila Nevelőotthonból nyugdíjba mentem.
Sokak szerint nehéz ember voltam, egyfajta feketebárány, akiben minden bizonnyal a kelleténél is erősebb volt az igazságérzet,
ezért öt évvel ezelőtt, hátra nem

nézve kiléptem mindabból, ami
három évtizeden keresztül kitöltötte az életemet. Hogy mivel foglalkozom manapság? Minden
nap teszek valami jót, azaz gyógyítok. Köszönhetem ezt egy csodálatos kínai mester inspirációjának és segítségének, kinek révén
teljesebb lett az életem, és ami
talán még ennél is fontosabb:
másoknak is teljesebbé tudtam
tenni az életét. A funkcionális
anatómia biztos ismeretének birtokában energiaátadás ujjbegypresszúra révén, meridiánpontok
és meridiánszálak mentén – valahogy így tudnám meghatározni
és összefoglalni tevékenységemet, amihez még annyit tennék

NÉPSZERŰ A SPORTOLÓK KÖZÖTT
Richly Sándor Balogh Gergelynek, a SMAFC bedobójának fájó térdét orvosolja
FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS

hozzá, hogy az egyik kezem 38,4, a
másik pedig 37,3 fokos. Tehát úgy
is fogalmazhatnék, hogy állandó
lázban égek, hogy gyógyítsak,
hogy gyógyíthassak!
Richly Sándor az egyetem
Krasznai Ferenc-sportcsarnokának egyik kis öltözőjében

Elindult a teremfoci-bajnokság
sorsolták a szervezők. A csoportokon belül körmérkőzéseken dől el a helyezések sorsa. Az 1–2. helyezettek, azaz 24
csapat egyenes kieséses rendszerben játszik tovább a teremlabdarúgó-bajnokságért.

Megkezdődött a téli teremlabdarúgó-bajnokság 48 csapat
részvételével, melynek küzdelmei két hónapon át tartanak
az MKB-arénában, legközelebb
január 20-án lesz forduló. A csapatokat 12 négyes csoportba

„rendel”, elsősorban sportolóknak, de egyre bővül a pacientúrája. Terjed a híre a városban:
Sanyi bá’, a mágus. A sportolók
szeretik, Eördögh Edit annak
idején Diósgyőrből jött rendszeresen hozzá, Tóth Misi pedig
egy külön jelrendszert talált ki,

A soproni Honti
Ho
Katát választ
választották a tavalyi év
legjobb ma
magyar
női kos
kosarasának
sának.

Pro Kultúra
Sopron

január 16 – január 30.
www.prokultura.hu | www.facebook.com/prokultura
JANUÁR 19. SZOMBAT 19.00- LISZT-KÖZPONT

ROTARY JÓTÉKONYSÁGI BÁL
JANUÁR 22. KEDD 9.00-10.30 ÉS 11.00-12.30
LISZT-KÖZPONT

PROGRAMOK A MAGYAR KULTÚRA
NAPJA TISZTELETÉRE:
JANUÁR 21. HÉTFŐ 15.00 ÉS 19.00
SOPRONI PETŐFI SZÍNHÁZ

Honti Kata a magyar
válogatott színeiben

AMI A
TANKÖNYVEKBŐL
KIMARADT…
SOROZAT

JANUÁR 23. SZERDA 19.00

LISZT-KÖZPONT

FILHARMÓNIA
BÉRLET

Am
megtiszte
telő
cím
e l nye r é séb
sében nyilván jjelentős
szerepe lehetett anna
annak, hogy
Kata tagja volt az
Euroliga 20
2011–12-es
kiírását me
megnyerő,
ám azóta m
megszűnt
spanyol Ros Casares
Valencia csap
csapatának,
azaz – második magyar
ko
kosarasként a korábban

Sopronban szintén megforduló
Béres Tímea után – Euroligagyőztesnek mondhatja magát.
A válogatott kosaras nyáron
ahhoz a Rivas Ecopolishoz igazolt, amely az előző szezonban
óriási meglepetésre jutott az
Euroliga fináléjába, ám a spanyol házidöntőn alulmaradt.
Honti Kata tehát az Euroliga
győztesétől a sorozat másodikjához szerződött. Mint mondta,
Valencia városa csodálatos volt,
e tekintetben nem mérhető
hozzá Riva, amely Madrid kis
elővárosa. Kosárlabda szempontjából viszont a Valenciánál csak kiegészítő emberként
számítottak rá, a Rivas csapatában kulcsjátékos, meghatározó
kosaras, sokat játszik, és ez rengeteget segíthet neki a további
fejlődésben.

Ha nincs az árban, javasolt a biztosítást egyénileg megkötni

TIBETI KALAND –
EGY MAGYAR ÍJÁSZ KÍNÁBAN

Élménybeszámolóval fűszerezett rendhagyó
tanóra felső tagozatosoknak és
középiskolásoknak.
Részvétel előzetes jelentkezéssel,
határidő: január 17.

Két rangadót játszott a napokban a Soproni Turris SE remekül, erőn felül teljesítő asztalitenisz csapata az NB I-ben.
Paár Dávid fiatal együttese
a tapasztalt játékosokat felvonultató riválisok otthonában alulmaradt. A csoportot
hibátlan, százszázalékos teljesítménnyel vezető patinás
BVSC otthonában 13–5-re kaptak ki, Lunk 2, Markó és Bőhm
1–1 meccset nyert, és győzni
tudott a Lung–Markó páros.
Komlón már szorosabb volt a
meccs, ott 11–7-re kapott ki a
Turris. A csapat helyzetét nehezítette, hogy Asbóth betegsége miatt nem tudott elutazni a meccsre, a szakvezető
Paár Dávid ugrott be játszani,
és egy egyéni győzelme mellett Markóval párosban is siker részese volt. A többi soproni győzelmet Lung 2, Markó
és Bőhm 1–1, valamint a Lung–
Bőhm kettős szerezte. A soproniak várhatóan a dobogó
harmadik fokáért küzdenek
majd a tavaszi fordulókban.

Honti Kata a legjobb

A csoportok 3–4. helyezettjei a
„vigaszágon” a Tűztorony-kupáért küzdenek. A végső küzdelem március 10-én lesz, ahol
a csapatok hármas döntőn körmérkőzéssel döntik el a bajnoki cím sorsát.

programajánló

amivel megköszönte sérülése
utáni első gólját az Újpest ellen.
– Nem vagyok mágus, mindössze egy szívvel-lélekkel dolgozó terapeuta – zárja a beszélgetést, mert már várnak rá.
Balogh Gergelynek, a SMAFC
bedobójának fáj a térde…

Pingpong:
rangadós
vereségek

Síelnek a soproni diákok

BORNEMISZA PÉTER

MAGYAR ELEKTRA
tragédia magyar nyelven

JANUÁR 26. SZOMBAT 16.00
BALF, JÓZSEF ATTILA MŰVELŐDÉSI HÁZ

MEGEMLÉKEZÉS A
MAGYAR KULTÚRA NAPJÁRÓL

LISZT FERENC
KAMARAZENEKAR
ÜNNEPI HANGVERSENYE

Az együttes fennállásának
50. évfordulója tiszteletére
Művészeti vezető: Rolla János
Műsoron: Mozart, Bartók, Schubert művek
JANUÁR 30. SZERDA 18.00

LISZT-KÖZPONT

VOX HUMANA 3.
HAYDN: A
PATIKUS

JEGYIRODA

Kamaraopera magyar
nyelven a Teatro di musica
társulat előadásában
Művészeti vezető:
Hámori Máté

DÁTUM

ELŐADÁS
Január

BÉRLET

17. Csütörtök 19.00 Tigris és hiéna

MEDGYASZAY

18. Péntek

DÉRYNÉ

19.00 Tigris és hiéna

21. Hétfő

15.00 Magyar Elektra

Bérleten kívül

21. Hétfő

19.00 Magyar Elektra

Zártkörű előadás

26. Szombat

19.00 Candide

STÚDIÓ

27. Vasárnap 19.00 Candide

STÚDIÓ

30. Szerda

VAS-VILLA’

18.00 Tigris és hiéna

-JT[U'FSFOD,POGFSFODJB¨T,VMUVS MJT,µ[QPOUŢ Sopron, Liszt Ferenc u. 1.
UFMFGPO   ŢOZJUWBI¨UGďŘQ¨OUFLŘI 
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TÉLI SPORTOK SZERELMESEINEK
A Hunyadi-iskola diákjai rendszerint a Kaprun – Zell am See sívidékre járnak síelni
Ahogy az előző években, idén
is némi túlzással napközben
ellepik a soproni diákok a városhoz közeli ausztriai lejtőket,
sípályákat. Az iskolák több turnusban szervezik a sítáborokat,
tanfolyamokat. A tábor, ugye,
bent-, illetve ez esetben kint
lakásos lenne, ám a síelő, síelni
tanuló soproni diákok többnyire – vezetőikkel – reggelente

mennek ki a sípályákra és esténként térnek haza a Semmeringről, Stuhleckről vagy éppen, ahol
síelnek. A tanfolyamokra a „nevezési díjak” tartalmazzák az utazásokat, a síbérletet – amelyben
benne foglaltatik a síoktatás díja.
Akad, ahol a biztosítás is, ahol
pedig nem, természetesen figyelmeztetik a résztvevőket, javasolt
a biztosítást egyénileg megkötni.

A diákok többnyire egyhetes
turnusokban járnak ki síelni.
A tanfolyamok része a tudásszintfelmérés, amellyel kapcsolatban egyrészt előzetesen érdeklődnek a csoportokat vezető
tanárok, másrészt fel is mérik
és tudásszintek szerint külön
csoportokba osztják a gyerekeket – a haladóknak, akiknek nem
kell oktató, síelhetnek kedvükre.

Az új üzemcsarnok

BEFEJEZŐDTEK A BERUHÁZÁSOK
AZ UNIMAS KFT-NÉL
A fejlesztések közel 300 millió forint értéket tesznek ki a soproni UNIMAS Kft.-nél
Az összegből csarnokbővítés, továbbá kapacitásbővítő berendezések, gépek beszerzése
valósult meg.
Az UNIMAS Kft-nek két pályázaton keresztül
és saját erőből sikerült realizálnia a fejlesztéseket. A NYDOP-1.3.1/D-11-2011-0127 jelű
pályázatra benyújtott program a Nyugat-dunántúli Regionális Ügynökség neve alatt az
ERFA fejlesztési alapból részesült 45 millió
forintos támogatásban. Az összesen 112,5
millió forintos projekt még 2011-ben kezdődött el, és idén decemberben zárult le, az elszámolás folyamatban van. Ennek keretében
750 négyzetméteres csarnokbővítésre került
sor, melyhez tíztonnás daru berendezést állítottak üzembe.
A másik elnyert pályázat – a GOP-2.1.1UNIMAS Kft.
Sopron, Ágfalvi út 28.
Telefon: 99/336-001
Web: http://www.unimas.hu

11/B-2011-0111 jelű – révén kapacitásbővítő beruházás jöhetett létre. Megvalósult a
két üzemcsarnokot összekötő úgynevezett
repülőtető, továbbá nagy értékű CNC-berendezéssel, maró- és esztergagépekkel, s a
dolgozók egészségét védő elszívó-rendszerrel bővült az eszközpark. Ebből a pályázatból
továbbképzéseket is szervezett a cég.
A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Gazdaságfejlesztési Operatív Program ERFA fejlesztési alapja – a 186,5 millió forintos összköltségből – 65,3 millió forint támogatást biztosított.
A többit az UNIMAS Kft állta saját erőből.
Az UNIMAS fő tevékenysége a lézervágás,
a hajlítás, a hegesztés, összeállítás és a porfestéses felületkezelés. 2013-tól viszont az új
üzemcsarnokban még több gépet szerelnek
össze, a próbaüzem után küldik ki osztrák és
német megrendelőinknek.

IGAZI

NAGYÁGYÚK

A LISZT-KÖZPONTBAN!

Télen is
jó hozzánk eljönni!

JANUÁR 23. SZERDA 19.00

FEBRUÁR 9. SZOMBAT 20.00-24.00

LISZT FERENC
KAMARAZENEKAR

NAUTILUS EGYÜTTES

FEBRUÁR 14. CSÜTÖRTÖK 19.00

FEBRUÁR 24.

DUMASZÍNHÁZ

MÁTYÁS-NAP

50 éves jubileumi buli

Ünnepi hangverseny – Filharmónia Bérlet

„MÉD IN HUNGERÁJ”

Berecz András 18.00

Hadházi
László
önálló estje
Közreműködik
Aradi Tibor és
Bruti

JEGYIRODA

www.prokultura.hu

www.facebook.com/prokultura

Liszt Ferenc Konferencia és Kulturális Központ
Sopron, Liszt Ferenc u. 1. telefon: (99) 517-517, 517-518
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