Nálunk a mosoly és a hallásvizsgálat ajándék.
Hallókészülék-elem

65 Ft/db
GEERS Hallókészülék Szaküzlet
Sopron, Várkerület 106. • Tel.: 99/887-008
Nyitvatartási idő: hétfő-szerda: 8-16:30 óráig;
csütörtök: 8-18 óráig; péntek: 8-14 óráig
Rendel: Dr. Fücsek Mihály
fül-orr-gégész, audiológus szakorvos

GEERS
HALLÓKÉSZÜLÉK

www.geers.hu

Molnár Kálmán parkettázó
INGYEN HÍVHATÓ
INFORMÁCIÓS VONAL

0 6 - 8 0/182-182
Egy csomag 6 db elemet tartalmaz, melynek ára 390 Ft. A hirdetés nem minősül ajánlatnak.
Az árak a készlet erejéig tartanak. A kép csak illusztráció. További információért forduljon a
GEERS Hallókészülék Kft. szaküzleteihez.
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 csaphornyos (hagyományos) parkettalerakás
 szalagparketta-lerakás
 intarzia és csillagparketta lerakása
 lamella és 2 rétegű parketta lerakása
 parketták javítása
 parketták csiszolása lakkozása, viaszolása
 vakpadlójavítás, új vakpadló kialakítása
 szőnyegpadló lerakása
 betonkiegyenlítés (padloponozás)

9407 Sopron, Halastó utca 11. www.molnarparketta.hu
% MAILªINFO MOLNARPARKETTAHUªsª4ELª  

S O P R O N
MEGYEI JOGÚ VÁROS

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlésének
Kulturális, Oktatási és Sportbizottsága
pályázatot ír ki Sopron Megyei Jogú Város
-

sporttámogatására,
testvérvárosi kapcsolatok támogatására,
civil szervezetek támogatásra,
kulturális feladatok támogatására

A pályázati kiírások, illetve a dokumentáció letölthető a
www.sopron.hu oldalról az önkormányzat / pályázatok
menüpontból.
A pályázatok beadási határideje: 2013. május 3., illetve a testvérvárosi kapcsolatok támogatása és a civil szervezetek támogatása esetén 2013. december 31.
További információ kérhető a 99/515–243-as telefonszámon

Kérjük adója 1%-val támogassa a

Szép Erdészkollégium Alapítványt,
amelynek célja a
Roth Gyula Gyakorló Szakközépiskola
kollégiumi körülményeinek javítása,
az otthonos környezet kialakítása, valamint
a folyamatos fejlesztés, felújítás.

Adószám: 18075247-2-08

MÁJUS 12., VASÁRNAP 14.30-17.00

Az AEGON-KEDD
ORSZÁGOS RAJZFILMÜNNEP
soproni programja
MINIMOZI
óvodásoknak és kisebbeknek Hempergővel

KÖLYÖKMOZI
kisiskolásoknak „Rajzoldával”
A közös filmnézés élménye óvodás, kisiskolás,
gyerekek és családjaik számára
Kockásfülű nyúl, Pom-pom, Vízipók, Mézga család, Dr. Bubó

KÖNYVVÁSÁR ÉS FILMCSEREBERE!
A rendezvényen a részvétel díjtalan

SEGÍTS!

HA NEM MOST, MIKOR?

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

1%

Adója
ója
-a kórházunknak
nknak
100%
% segítséget jelent.
Az Ön 1%-os adófelajánlásából befolyó összeg minden
egyes forintja 100%-ban a betegellátás fejlesztésében hasznosul kórházunkban.
Az elmúlt évi adófelajánlásokból többek között modern újraélesztő eszközökkel, új bronchoszkóppal, új kolonoszkóppal,
új laringoszkóppal, új betegőrző monitorokkal gyarapodott
kórházunk és fejlődött betegellátásunk.
Köszönjük mindazoknak, akik az elmúlt évben ebben a formában is szívükön viselték kórházunk támogatását!

Adószámunk:
ószámunk: 18980749-1-08

KÓRHÁ ZUNK MEGÚJUL!

A nagy klasszikusok évada a
Soproni Petőfi Színházban 2013/2014-ben!
-êFAJISOKSZÅNêSÁG ÎRÎKZÎLDDALLAMOK EMLÁKEZETESSZÅNH¹ZIESTÁK SOKMEGLEPETÁSMINDENKOROSZT¹LYSZ¹M¹RAØ
6¹LTSONBÁRLETET HOGYBIZTOSHELYELEGYENN¹LUNKØ

FELNŐTT BÉRLET (Nagyszínház):
p #ARLO'OLDONI+ÁTÒRSZOLG¹JAKOMÁDIA
p -OLN¹R&ERENC´VEGCIPèVÅGJ¹TÁK
p 'IOACCHINO2OSSINI"RUSCHINOÒRVÅGOPERA SZÔNETUT¹N
p $EMCS¹K/TTË#SILLAGOKSZ¹RNY¹NT¹NCFANT¹ZIA
p 3ZABË-AGDA+ÅGYËMAR¹SSZÅNMê
p !NDREW,LOYD7EBBERq4IM2ICE%VITAROCKOPERA

FELNŐTT BÉRLET (Kamaraszínház):
p !UGUST3TRINDBERG*ULIEKISASSZONYSZÅNMê
p +ATONA)MRE!ZUHAN¹SM¹SODIKPILLANATA¹LOMJ¹TÁK
p .YIKOLAJ6ASZILJEVICS'OGOL%GYèRÔLTNAPLËJAMONODR¹MA
p 0ETèÚ3¹NDOR!HELYSÁGKALAP¹CSAVÅGEPOSZ
p &ED¹K3¹RI"ÎRTÎNNAPLËMONODR¹MA

PÓDIUM BÉRLET (Kamaraszínház):
p &RANZ+AFKA*ELENTÁSAZ!KADÁMI¹NAKMONODR¹MA
p 3ZARKA'YULA'HYMESEGYÔTTES KONCERTJE!ZALKU
p (OR¹NYI,¹SZLËÁSA0USZTASZËEGYÔTTES3INKA)STV¹NESTJE
6ÁGYKARJAIDRA IDè
p *ORD¹N4AM¹SÁS(UZELLA0ÁTER*ËZSEF!TTILA ESTJE
3ZABAD ÎTLETEKJEGYZÁKEKÁTÔLÁSBEN
p *ORD¹N4AM¹SSTANDUPESTJE3ZÁLLELSZEMBEPOÁNOKÁSPOÁM¹K

KÖZÉPISKOLÁS BÉRLET (Nagyszínház):
p #ARLO'OLDONI+ÁTÒRSZOLG¹JAKOMÁDIA
p -OLN¹R&ERENC´VEGCIPèVÅGJ¹TÁK
p 3ZABË-AGDA+ÅGYËMAR¹SSZÅNMê
p !NDREW,LOYD7EBBERq4IM2ICE%VITAROCKOPERA

KÖZÉPISKOLÁS BÉRLET (Kamaraszínház):
p +ATONA)MRE!ZUHAN¹SM¹SODIKPILLANATA¹LOMJ¹TÁK
p .YIKOLAJ6ASZILJEVICS'OGOL%GYèRÔLTNAPLËJAMONODR¹MA
p 0ETèÚ3¹NDOR!HELYSÁGKALAP¹CSAVÅGEPOSZ
p 6OLTAIRE#ANDIDEINTERAKTÅVKALANDOZ¹S
p 4AKESHI+ITANO#SILLAGBÎLCSèSZÅNPADIJ¹TÁK
p V¹LASZTHATËDR¹MAFOGLALKOZ¹S

ízelítő

2013 Újra Termelői
piac Sopronban
MÁJUS 10.

JÚNIUS 14.
8–16 ÓRÁIG

LISZT-KÖZPONT

Az Ízutazásról jól ismert Hévízi
Termelők kínálják portékáikat
minden hónap második péntekén
a Liszt-központ előtt.
Hoznak magukkal mézet, lekvárt,
savanyúságot és kézművesárukat is.

JEGYIRODA

Nálunk biztosan megnyalja mind a 10 ujját!

-JT[U'FSFOD,POGFSFODJB¨T,VMUVS MJT,µ[QPOUŢ Sopron, Liszt Ferenc u. 1.
UFMFGPO   ŢOZJUWBI¨UGďŘQ¨OUFLŘI T[PNCBUŘI
FNBJMKFHZJSPEB!QSPLVMUVSBIVŢPOMJOFKFHZW T SM TXXXJOUFSUJDLFUIV

www.prokultura.hu

www.facebook.com/prokultura

Csoda 111 vagy

77

szóban

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!

MADARAK és

FÁK NAPJA
2013. május 10., péntek

16.00-17.00
A gyermekrajzpályázat díjkiosztója
és az alkotások kiállításmegnyitója
Molnár V. József
J\HUPHNUDM]V]DNpUWĞYHO
17.00

Hírhozó
madarak

0ROQiU9-y]VHIHOĞDGiVD

MÁJUS 11., SZOMBAT 9.00

DROGKÉP MÁSKÉPP
DÖNTŐ

-HJ\iUD]HOĞDGiVUD
Jákli Zsófi rajza

)WIHOQĞWW)WGLiN

$NLiOOtWiVPHJWHNLQWKHWĞ
a Liszt-központban
PiMXVLJ
QDSRQWDWĞOLJ

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

