


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 

pályázatot hirdet a 
Sopron, Lehár F. utca végén, 

a volt „Florasca” mögötti beépítetlen 
területek együttes értékesítésére

Az ingatlanok jellege: 
építőtelkeknek kialakítható területek.

Helyrajzi száma területe
18001 1 ha 6203 m2

18008 5875 m2

18009 4818 m2

18010 3600 m2

Az ingatlanok együttes 
értékesítésének irányára bruttó: 

135.180.320 Ft (ÁFA mentes értékesítés)
A pályázat benyújtásának határideje: 

2013. október 15. 15 óra
A pályázat elbírálásának határideje: 

2013. október 31.

A pályázatokat írásban, zárt borítékban 
(magyar nyelven) 1 példányban 

kell benyújtani a következő címre:
Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri 

Hivatal Városgazdálkodási Osztály 
 9400 Sopron, Fő tér 1. 

(a borítékra írják rá „Florasca vételi ajánlat” és 
a pályázó telefonszámát.)

A pályázat követelményei, értékelési szempontjai, 
valamint a pályázattal kapcsolatos további tudnivalók 
elérhetők a www.sopron.hu önkormányzat alportálján 
a pályázatok között. Információ kérhető a Polgár-
mesteri Hivatal Városgazdálkodási irodáján Bschaden 
Lajos ügyintézőtől.





Tisztelt Pályázók!
Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 
idén is döntött arról, hogy csatlakozik a Bursa Hungarica Fel-
sőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2014. évi fordu-
lójához.

A pályázat lebonyolításával kapcsolatos teendőket ellátó Em-
beri Erőforrás Támogatáskezelő által kiadott dokumentumok 
alapján 2013. október 7-től 2013. november 15-ig lehet a Bur-
sa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályá-
zatokat (A, B típusút egyaránt) benyújtani.

A tavalyi évhez hasonlóan a pályázatbeadáshoz a Bursa Hun-
garica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési 
Rendszerében (Eper-Bursa) pályázói regisztráció szükséges 
(azok a pályázók, akik a korábbi pályázati évben már regiszt-
ráltak, már nem regisztrálhatnak újra, ők a meglévő felhasz-
nálónév és jelszó birtokában léphetnek be az Eper-Bursa 
rendszerbe), melynek elérése:

https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx.

A regisztrációt követően lehetséges a pályázati adatok fel-
töltése a csatlakozott önkormányzatok pályázói részére. A 
személyes és pályázati adatok feltöltését követően a pályá-
zati űrlapot – az önkormányzat által meghatározott szüksé-
ges mellékletekkel együtt, melyek a

www.sopron.hu

oldalról letölthetők, illetve a Humánszolgáltatási Osztályon 
(Fő tér 1.) átvehetők – kinyomtatva és aláírva a települési ön-
kormányzatnál (Humánszolgáltatási Osztály) kell benyújta-
ni 2013. november 15-ig.

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata

FELHÍVÁS

HELYSZÍN: LISZT-KÖZPONT
NYITVA:

OKTÓBER 18., PÉNTEK 8-18H

OKTÓBER 19., SZOMBAT 10-18H

OKTÓBER 20., VASÁRNAP 10-16H

KIÁLLÍTÓ AZ
1-ES VILLAMOS
KLUB

7.
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Városi hírek

Az oktatásügy – ha nem csal az em-
lékezetem – a rendszerváltás óta 
a mindenkori kormányok egyik ki-
emelten fontos területe volt. Nem 
véletlenül, hiszen az óvodákban, iskolákban (később az 
egyetemeken) dől el az ország jövője. Ezt már felismerték 
elődeink, elég csak Széchenyire hivatkozni, aki a kimű-
velt emberfők számában látta a nemzet igazi hatalmát. 
A sort folytathatjuk például Klebelsberg Kunóval, aki el-
évülhetetlen érdemeket szerzett a korszerű népiskolai 
oktatás (és általában a modern iskolaügy) megterem-
tésében. Mivel az oktatás kivétel nélkül mindenkit érint 

valamilyen módon, ért-
hető, ha mindenki „ért” 
hozzá, mindenkinek van 
véleménye. Nincs is ez-
zel semmi baj, egészen 
addig, míg a „szakérte-
lem” nem megy a leg-
fontosabb szereplők, 
a gyerekek rovására. 
Az oktatással, iskolák-
kal foglalkozó szocioló-
gusok majd kimutatják, 
hogy az elmúlt huszon-
valahány év irányai, tö-
rekvései közül melyik 
volt időt álló, s melyik 
bizonyult zsákutcának. 
Egy azonban biztos, nem 

lehet eléggé megbecsülni azokat a pedagógusokat, akik 
az életüket teszik fel arra, hogy növeljék azoknak a bizo-
nyos kiművelt emberfőknek a számát. A mostani bér-
emelésük, amely tulajdonképpen csak az első lépcsőfo-
ka egy évekig tartó programnak, egyfajta üzenet, nem 
csupán a pedagógusok, hanem a társadalom számára is. 
Üzenet, hogy fontosak számunkra, hogy lehetőségeink-
hez mérten megbecsüljük őket. A szeptember elsejétől 
érvényes béremelés országos szinten 160 ezer pedagó-
gust érintett, beleértve az óvónőket, óvodapedagógu-
sokat és mindazokat, akik gyermekeinkkel, unokáinkkal 
foglalkoznak. Fizetésük átlagosan 34 százalékkal emel-
kedett. Sopronban a tankerület hivatalos kimutatása 
szerint 455 (állami iskolában dolgozó) pedagógusnak ju-
tott több pénz az októberi fizetéskor. Míg a régi átlag-
bérük bruttó 182.241 forint volt, addig az új bértábla sze-
rint bruttó 249.527 forint. Ez több mint 67.000 forintos 
különbség. Ma már azt is tudjuk, hogy a városban 7 in-
tézményvezetőnek és 2 helyettesnek csökkent a bére. 
Azaz csak csökkent volna, mert – mint erről a Soproni 
Téma is írt – novemberben megkapják a kompenzációt, 
visszamenőleges hatállyal. Ezzel pont kerül az idei bér-
emelésre, talán a viták is elcsitulnak, s a figyelem az in-
tézmények érdemi oktató és nevelő munkájára irányul. 

„A szeptember 
elsejétől érvényes 
béremelés orszá-
gos szinten 160 
ezer pedagógust 
érintett, beleértve 
az óvónőket, óvo-
dapedagóguso-
kat és mindazokat, 
akik gyermekeink-
kel, unokáinkkal 
foglalkoznak.”

Horváth Ferenc jegyzete
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Üzenet

Közösségi szolgálati börze
a soproni középiskoláknak

50 óra
a közösségért,

ahol élsz!

Börze
9. és 10. osztályos

diákoknak

Szakmai fórum
tanároknak

A program kapcsolódik a
72 óra kompromisszumok nélkül

című rendezvényhez
(www.72ora.hu)

Részvétel előzetes jelentkezéssel!

Liszt-központ, 2013. október 11., péntek 900-1400

– Ezzel a közel ötszáz négyzet-
méter alapterületű, vadonatúj 
bölcsődével, melyben a nevelő 
munkához szükséges eszkö-
zök és berendezések teljes egé-
szében rendelkezésre állnak, 

ismét jelentős mértékben gya-
rapodott a város – hangsúlyozta 
köszöntőjében dr. Fodor Tamás 
polgármester.

A gondozási egységek két-
két csoportszobából, átadó 

helyiségből és mosdóból áll-
nak, a bejárat mellett még egy 
baba ko csi tároló is helyet kapott. 
A gondozási egységekhez egy-
egy játszókert is tartozik, vala-
mint udvari homokozó, moz-
gásfejlesztő eszközök, esőbe-
álló házikó, mászóka-csúszda és 
mobil játékok is várják a kicsi-
ket. A komplex ellátás érdeké-
ben kialakítottak egy foglalkoz-
tatót és egy sószobát is.

– Büszkék lehetünk arra, hogy 
Sopronban minden jelentke-
zőnek tudtunk óvodai, illetve 
bölcsődei férőhelyet biztosí-
tani – fogalmazott az ünnepé-
lyes megnyitón dr. Simon Ist-
ván alpolgármester, a körzet 

önkormányzati képviselője. 
– Ez hangsúlyosan fontos a gye-
rekeknek, hisz ez elősegíti testi-
lelki fejlődésüket, nem utolsó 
sorban pedig a közösségbe való 
beilleszkedésüket. Épp ilyen 
fontos a családoknak, a szü-
lőknek, sőt adott esetben még 
a nagyszülőknek is, hisz vissza 
tudnak menni dolgozni, gyako-
rolni tudják hivatásukat.

A szakminisztérium adatai sze-
rint hazánkban az elmúlt három 
évben 3.112 új bölcsődei férőhe-
lyet létesítettek, 2014 végéig 
pedig várhatóan még további 
háromezret adnak át, melynek 
köszönhetően több mint ezer új 
munkahely is létesül.

Kőműves közi intézmény: 44 picinek jut férőhely

Új bölcsődét nyitottak

Pluzsik Tamás

A Csodaország névre keresztelt Kőmű-
ves közi bölcsőde átadásával negyvennégy-
gyel bővült a soproni bölcsődei férőhelyek 
száma. A teljes beruházás 165 millió forintból 
valósult meg. A támogatás mértéke 92 mil-
lió forint volt, míg Sopron a 48 millió forin-
tos pályázati önrészen kívül további 25 mil-
lió forinttal támogatta az eszközbeszerzést. 

ÖTSZÁZ NÉGYZETMÉTEREN
Sopronban minden jelentkezőnek tudnak óvodai, illetve bölcsődei férőhelyet biztosítani – hangzott el a megnyitón 
FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS

– Hazánk a Nemzeti Cselekvési 
Tervben vállalta, hogy 2020-ig 
14.65 százalékra növeli a meg-
újuló energiák arányát, ehhez 
képest jelenleg 7 százaléknál 

tartunk. Az eredményen sokat 
javítana, ha minél többen áttér-
nének a pelletfűtésre, amivel 
ki tudnánk váltani a fosszilis 
energiákat, és csökkentené az 

importfüggőséget is – mondta 
Papp Viktória, az NYME Kitaibel 
Pál Környezettudományi Iskolá-
jának doktorjelöltje. – A pellet 
előállítása során azért is tömö-
rítjük az alapanyagokat, hogy a 
tüzelőberendezésekben auto-
matizáltan hasznosíthatóak 
legyenek. Ez a gyakorlatban 
azt jelenti, hogy ha be akarunk 
fűteni, elég egy tárolóba betöl-
tenünk a pelletet, a kazánt a 
megfelelő hőfokra állítani, és 
már csak annyi a dolgunk, hogy 

időnként (hetente vagy akár 
havonta) feltöltsük a tárolót. 

A pelletfűtés komfortossága 
tehát megközelíti a gázfűtését. 
Ráadásul csak a pelletka zán 
beszerzése vagy a gázkazán 
pel let tü ze lé sű re való átalakí-
tása igényel nagyobb befekte-
tést, ami később meg is térül: 
a pel let fű tés ugyanis 10–15 
százalékkal olcsóbb, mint a 
gázfűtés.

– A pellet előállításához növé-
nyi alapanyagokat használunk, 
éppen emiatt tekinthető meg-
újítható energiaforrásnak. 
A nö vények életük során meg-
kötik a légköri szén-dioxidot, 
ami a tüzelés által újra felsza-
badul, majd a következő évben 
a növény visszatelepítésével 
ismét bekapcsolódik a körfor-
gásba – fejezte be Papp Viktória. 

– A magyarországi gyárak 
többsége fapelletet állít elő – 
faipari, bútoripari, erdészeti 
melléktermékek hasznosításá-
val, – aminek nagy részét kül-
földön értékesítik. Mezőgazda-
sági melléktermékből is lehet 
azonban úgynevezett agri pel-
le tet előállítani. Mi a rep ce-
szár pel let tel kezdtünk el beha-
tóbban foglalkozni, ugyanis a 
bio dí zel gyártás miatt a repce 
termőterülete megnőtt Magyar-
országon, és jelentős meny-
nyiségű repceszár keletkezik 
melléktermékként.

Környezetkímélő és pénztárcabarát bio tüzelési módszer

Váltsunk pelletfűtésre!

HASZNOSÍTOTT MELLÉKTERMÉK
A magyarországi gyárak többsége fapelletet állít elő, de a repceszárpellet is kiválóan 
alkalmas tüzelőanyag megújuló energiaforrásként

Madarász Réka

Magyarországon – az uniós célokkal összhang-
ban – egyre inkább előtérbe kerülnek a meg-
újuló energiaforrások. A pelletfűtésre való átté-
réssel nemcsak a környezetünkért teszünk sokat, 
hanem hosszabb távon pénzt is megtakarítunk.



Október 24.
csütörtök

19.00
Liszt-

központ

Böllér-
   balett

Bödőcs
Tibor 

Soproni Erzsébet 
Oktató Kórház és 

Rehabilitációs Intézet 
(Sopron, Győri u. 15.) 

felvételt hirdet

KONTROLLING 
MUNKATÁRS

részére
Feltételek:

felsőfokú gazdasági vagy 
pénzügyi végzettség
számítógép felhasználói szintű ismerete
excel, word, ppt ismerete
bűntetlen előélet
egészségügyi alkalmasság

Előny:
mérlegképes könyvelői végzettség
gyakorlat

Képesség:
kreativitás
problémamegoldó képesség

Amennyiben hirdetésünk felkeltette 
érdeklődését, pályázatát 2013. október 20-ig a 

kontrolling@sopronkorhaz.hu 
e-mail címre várjuk.



Egy lenyűgöző előadás 
egy lenyűgöző színész-
nőről, egy remek színész-
nőtől. Fedák Sári igazi le-
genda. A XX. század első 
évtizedeinek legnagyobb 
primadonnája. Egyben 
nagyon különleges, fur-
csa egyéniség, aki Sop-
ronkőhidán raboskodott.
A darabot az egyik leg-
nagyobb magyar operett-
primadonna emlékiratai 
alapján szerkesztette, 
színpadra állította és elő-
adja Farkas Ibolya maros-
vásárhelyi színművész.

Liszt-központ

2013-10-19 19.00 
(STÚDIÓ / RUSZT)

2013-10-20 19.00 
(STÚDIÓ / PAÁL)

Börtönnapló
Fedák Sári 
életéről
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Sport

GEERS
HALLÓKÉSZÜLÉK
www.geers.hu

Az akció 2013. november 4-éig tart, illetve a készlet erejéig. 
Gyógyszernek nem minősülő termék. A kockázatokról és 
mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót!

Odinell
A rendszeresen használt permetező, 
segíti a hallójárat átjárhatóságát.

1290 Ft
2490 Ft
1290 Ft
2490 Ft

INGYEN HÍVHATÓ
INFORMÁCIÓS VONAL

06-80/182-182

GEERS Hallókészülék Szaküzlet
Sopron, Várkerület 106. 
Telefon: 99/887-001

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

A világbajnokságra készülő 
Pósta Daniella a vb-re készülve 
az edzőtáborban megsérült, így 
nem tudott kiutazni – számolt 
be Egresits Tamás, az ökölvívók 
szakvezetője. 

Kijutott viszont Kijevbe, a fiú 
junior vb-re a soproniak másik 
versenyzője, Erdélyi Roland. 
A soproni bunyós még csupán 

elsőéves junior, ezért is nagy 
bravúr, hogy beverekedte magát 
a világbajnoki csapatba. A vb-n 
azonban nem volt szerencséje: 
a mindössze 17 mérkőzést szám-
láló soproni ökölvívót egy már 
80 mérkőzést megvívó ame-
rikai sráccal sorsolták össze. 
A mérkőzésen a felek végig-
küz döt ték a teljes mérkőzésidőt, 

a jóval tapasztaltabb amerikai 
magabiztosan bokszolt, és jobb-
nak bizonyult Rolandnál. 

A világbajnoki fellépés után 
a fiatal bunyósra új feladatok 
várnak: októberben kerül sor 
a junior magyar bajnokságra, 
azt jó lenne megnyerni, mert 
az kvalifikál a novemberi kor-
osztályos Európa-bajnokságra. 

Az ökölvívó serdülő bajnoksá-
got nemrég rendezték. Onnan 
az ökölvívást csupán idén kezdő 
Kuszbelt Marcell 1 mérkőzést 
nyerve, egyet pedig elveszítve 
értékes bronzéremmel térhe-
tett haza.

Igazi derbi volt, izgalmas, for-
dulatos csatát hozott az asztalite-
nisz NB I-ben a Győri Elektromos 
vendégjátéka a Turris otthoná-
ban. A soproni csapat hatalmas 
hátrányból „felállva a padlóról” 
tudott fordítani és nyerni.

Az előző szezonban mindkét-
szer simán, nagy fölénnyel nyer-
tek a soproniak, s lehet, a két 
páros megnyerése után tudat 
alatt felsejlett a tavalyi két fölé-
nyes siker. A győriek azonban 
igazoltak egy rutinos, közel évti-
zedes Szuperliga-tapasztalattal 
rendelkező játékost Béres Sza-
bolcs személyében. Az ő vezér-
letével zsinórban 5 egyéni győ-
zelmet arattak a győriek. Asbóth 
András keltette fel „Csipkeró-
zsika-álmából” az addig tompán 
asztaliteniszező soproniakat. 

Béres ismét győzött, de 6–3-as 
győri vezetést követően fel-
pörgött a Turris, s a csapatbaj-
noki mérkőzés második felé-
ben a hazaiak Markó András 
vezetésével 7 meccset nyertek, 
s mindössze kettőt veszítettek 
el. Íiagy összességében jelentős 
hátrányból talpra állva 10–8-ra 
megnyerték a találkozót. Markó 
3, Asbóth és Lung 2–2, Bőhm 
pedig 1 meccset nyert, és győ-
zött a Lung–Markó, valamint 
a Bőhm–Asbóth páros. 

A közelmúltban rendezték 
a nyugat-dunántúli regionális 
bajnokságot, amelyen a férfi 
felnőtt versenyt Lung Dániel, 
az ifjúságiak küzdelemsoroza-
tát pedig a másik Turris-játékos, 
a felnőtteknél bronzérmet 
szerző Bőhm Gábor nyerte.

A gyász jegyében 
kezdődött az Uniqa 
Euroleasing Sopron 
női kosárcsapatának 
első hazai meccse. 

Az MKB-arénába kilátogatók 
jegyük megváltásával a győri 
csapat tragikus buszbaleset-
ben elhunyt klubigazgatójá-
nak, Tapodi Péternek és edző-
jének, Fűzy Ákosnak a családját 
segítették. A mérkőzésen drá-
mai csatában 1 ponttal kikaptak 
a lányok a PINKK-től.

Kezdetben Fegyverneky Zsó-
fia és Krnjics Szara lendületes, 
eredményes játékával szinte 
állva hagyta a Sopron ellenfelét, 
13–2-re vezetett az új edző, Igor 
Polenek csapata. A vendégek 

fokozatosan találtak magukra, 
a soproni csapathoz a napokban 
csatlakozó két amerikai légiós 
közül Hawkins játszott pár per-
cet, Faris azonban nem. A máso-
dik szakaszban Tetemondová 
tripláival tartotta szűk előnyét 
a soproni csapat, amely nem 
nagyon bírt a PINKK két magas 
emberével.

A harmadik negyed közepén 
jött egy kis hullámvölgy a sop-
roni csapat játékában, a PINKK 
ezt könyörtelenül kihasználva 
átvette a vezetést. Ettől kezdve 
jó ideig az Uniqa futott ellenfele 
és az eredmény után. A végjáték-
ban az extrateljesítményt nyújtó 
Fegyverneky kosaraival sikerült 
visszaszerezni a vezetést, de a 
soproniak orra alá már koráb-
ban is sok-sok borsot törő Iványi 

Dalma a dudaszóra dobott kosa-
rával a PINKK nyert 60–59-re. 

Semmi gond nincs azonban 
ezzel a vereséggel, hiszen a két 
amerikai lány, akiket vezéregyé-
niségnek, húzóembernek szer-
ződtetett a soproni klub, érdem-
ben semmit nem tett hozzá a 
csapat játékához ezen a meccsen.

Közép-Európa Liga: Hazai meccs után Szlovákiában

Vereségre győzelem

Balszerencsés bunyósok

Hazai pályán 
fordított a Turris

Az előző fordulóban nyúj-
tott remeklés után legutóbb 
a szezon messze leggyengébb 
játékát nyújtva simán kika-
pott a Soproni Sörgurítók NB 
I-es tekecsapata. 
Az együttes a Horváth Gravi-
táció TKSE otthonában ven-
dégeskedett. Minden játékos 
igen gyenge napot fogott ki, 
nagyon nem ment ezen az ide-
genbeli meccsen a soproniak-
nak. Az együttes csapatszin-
ten 2971 fát ért el, a játékoson-
kénti átlag az 500 fát sem érte 
el. Csupán két játékos, Eső Ist-
ván (511) és Weinacht Csaba ju-
tott 500 fa fölé, pedig a hazai 
csapat sem nyújtott extra tel-
jesítményt. A soproniak 7–1-es 
vereséget szenvedtek.

Sörgurítók 
idegenben 
kaptak ki

EGY PONTTAL VESZTETTEK
A záró dudaszóra dobott kosarával a PINKK nyert 60–59-re az Uniqa Euroleasing 
Sopron női kosárcsapata ellen FOTÓ: NÉMETH PÉTER

Junior világbajnokságon képviselte a magyar 
színeket a soproni Gyevát Sportegyesület ifjú 
ökölvívója, Erdélyi Roland. Nem volt szerencséje, 
miként az egyesület vb-csapattagságra aspiráló 
leány versenyzőjének, Pósta Daniellának sem.

IDEGENBEN SIKERÜLT
Az Uniqa Euroleasing Sopron női 
kosárlabdacsapata a Közép-Eu-
rópa Liga Soprontól legtávolab-
bi helyszínén, a szlovákiak Iglón 
lépett pályára a SBKD RÜCON 
Spisska Nová Ves otthonában 
a hétvégén. A soproni csapat jól 
kezdett, 18–8-ra nyerte az első 
negyedet, és végig vezetve, 62–
52-re nyert idegenben.



Váltson bérletet, hogy
biztos helye legyen nálunk!

FELNŐTTBÉRLET:

Carlo Goldoni: Két úr szolgája (komédia)

Molnár Ferenc: Üvegcipő (vígjáték)

Gioacchino Rossini: Bruschino úr (vígopera)

Demcsák Ottó: Csillagok szárnyán (táncfantázia)

Szabó Magda: Kígyómarás (színmű)

Andrew Lloyd Webber – Tim Rice: Evita (rockopera)

WWW.SOPRONISZINHAZ.HU

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







OKTÓBER 11., PÉNTEK 9.00–14.00  LISZT-KÖZPONT

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLATI 
BÖRZE ISKOLÁKNAK

OKTÓBER 12., SZOMBAT, 19.30  LISZT-KÖZPONT

SZÓLT AZ EMBER
Jordán Tamás 
(Kossuth- és Jászai-díjas) 
és Huzella Péter 
(Kossuth-díjas) művész 
József Attila-estje. 
Versek, gondolatok 
minden irodalomkedvelő számára

OKTÓBER 14., HÉTFŐ 17.00  LISZT-KÖZPONT

VOLTAIRE: 

CANDIDE
interaktív 
színházi 
kalandozás

programajánló
október 9-23.

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

OKTÓBER 16., SZERDA 18.00  LISZT-KÖZPONT

POPPER PÉTER 
egyedi videofelvételek a 
PÁRKAPCSOLA-
TOKRÓL 7/4

SZAKÍTÁS, 
ELVÁLÁS, ELENGEDÉS (80’)

OKTÓBER 18-20., PÉNTEK-SZOMBAT-VASÁRNAP 
 LISZT-KÖZPONT

VII. VASÚT- 
MODELL- 
KIÁLLÍTÁS
Kiállító: az 1-es 
Villamos klub

OKTÓBER 18. – NOVEMBER 3.  LISZT-KÖZPONT

„ZAKATOL A VONAT…”

SZŐKE 
BENDEGÚZ
a 2. Add elő magad! 
Tehetségek Fesztiválja 
közönségdíjasának

FOTÓKIÁLLÍTÁSA
Megnyitó: 
2013. október 18., 
péntek 18.00

OKTÓBER 19., SZOMBAT  18.00 
 JÓZSEF ATTILA MŰVELŐDÉSI HÁZ, BALF

A norvég VIKEN MANNSKOR 
és a BALFI KÓRUS közös koncertje

A BELÉPÉS DÍJTALAN!

OKTÓBER 19–20., SZOMBAT, VASÁRNAP 19.00 
 LISZT-KÖZPONT

FEDÁK SÁRI: 
BÖRTÖNNAPLÓ
MONODRÁMA

DÁTUM ELŐADÁS BÉRLET
OKTÓBER

 9., szerda 18.00 Két úr szolgája Orsolya

12., szombat 19.30 Szólt az ember 
(Liszt-központ)

Pódium / 
Latinovits

14., hétfő 17.00 Candide 
(Liszt-központ) Örkény

14., hétfő 19.00 Candide 
(Liszt-központ) Líceum

15., kedd 9.00 Kövek Ifjúsági előadás

15., kedd 11.00 Kövek Ifjúsági előadás

17., csütörtök 15.00 Két úr szolgája Herbszt

17., csütörtök 19.00 Két úr szolgája Berzsenyi

19., szombat 19.00 Börtönnapló 
(Liszt-központ) Stúdió / Ruszt

20., vasárnap 19.00 Börtönnapló 
(Liszt-központ) Stúdió / Paál

 Sopron, Liszt Ferenc u. 1. 
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