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Kiállítás a Szépművészeti Múzeum – Magyar Nemzeti Galéria gyűjteményéből
Liszt Ferenc Konferencia és Kulturális Központ – Munkácsy-terem

2014. SZEPTEMBER 28. - 2015. JANUÁR 5.
Nyitva tartás: kedd-péntek 14.00-18.00 (hétfő: szünnap), szombat, vasárnap 10.00-18.00
Belépőjegyek a helyszínen válthatók: 9400 Sopron, Liszt Ferenc utca 1.
www.prokultura.hu

Munkácsy, Paál, Szinyei
és tájképfestő kortársaik

(1870-1910)





A Handler Nándor Szakképző Iskolában 2014. augusztus 31-ével lezárult a TÁMOP-2.2.5.B-12/1 

pályázat, amely a „Szakképző intézmények felkészülésének támogatása a rövidebb képzési 
idejű szakképzés bevezetésére” címet viselte.

A projekt támogatást nyújtott az iskolának az új típusú szakképzés elindításához, és a bevezetés 

feltételeként meghatározott dokumentumok elkészítéséhez.

A dokumentumok tartalmazzák a szakképzési kerettanterveket és az ezek alapján elkészített 

helyi tanterveket és szakmai programokat. 

Az érintett pedagógusok munkacsoportokban dolgoztak és egy-egy szakterületre koncentráltak. 

6 szakmai csoportot alakítottunk ki, melyek a következők: szakközépiskola közismeret, szak-
iskola közismeret, informatika, szépészet, asztalos és festő.

Ezek a szakterületek a következő szakképesítéseket érintették: gyakorló fodrász, gyakorló koz-
metikus; informatikai rendszergazda; asztalos; festő, mázoló, tapétázó.

A pályázaton 20 264 894 Ft-ot nyertünk, amit a prog-

ramhoz kapcsolódó eszközbeszerzésre, képzések tá-

mogatására, szakmai anyagok megvásárlására, szak-

mai kirándulások támogatására használtunk fel.

KÖZLEMÉNY



 Hiteles fordítás cégeknek 
 és magánszemélyeknek

 Szakfordítás bármely szakterületen 
 és nyelven

 Tolmácsolás a bizalmas tárgyalásoktól 
 a konferenciákig

Irodánk: 9400 Sopron, Várkerület u. 19.
Telefon: +36 99 506 066
Nyitva tartás: Hétfő: 8.00–12.00 és 13.00–17.30
 Kedd-Csütörtök: 8.00–12.00 és 13.00–16.00
 Péntek: 8.00–14.00
E-mail:  sopron@offi.hu  www.offi.hu

Több, mint hiteles, 
Sopronban is!
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www.prokultura.hu www.facebook.com/prokultura
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DÁTUM/IDŐPONT ELŐADÁS BÉRLET 
10. hétfő 14.30 A Hatalmas Színrabló Móra
10. hétfő 17.00 A Hatalmas Színrabló Jókai
11. kedd 14.30 A Hatalmas Színrabló Arany
11. kedd 17.00 A Hatalmas Színrabló Gárdonyi
12. szerda 14.30 A Hatalmas Színrabló Zelk
12. szerda 17.00 A Hatalmas Színrabló Benedek
13. csütörtök 12.00 A Hatalmas Színrabló Illyés
13. csütörtök 14.30 A Hatalmas Színrabló Weöres
13. csütörtök 17.00 A Hatalmas Színrabló Lázár
14. péntek 19.00 Az elveszett levél Jávor
15. szombat 19.00 Az elveszett levél Löszl

17. hétfő 17.00
Vitéz tüttös – Mesejáték 
Göcsejről táncban, zenében

Bérleten kívül

17. hétfő 19.00
Az ördög cinkosa –
In Memoriam Hartz Judit

Bérleten kívül

18. kedd 19.00
Catherine Gallagher’s 
Irish Dance Company

Bérleten kívül

22. szombat 19.00 István király (Liszt-központ) Ruszt
23. vasárnap 19.00 István király (Liszt-központ) Paál
24. hétfő 19.00 István király (Liszt-központ) Líceum
28. péntek 19.00 Végtelen Európa Csatkai
29. szombat 19.00 Végtelen Európa Petőfi  Premier

T A L Á L K O Z Z U N K !



A Teletál Ételfutár Kft. 2001-ben indult hó-
dító útjára. Köszönhetően az ételek kiváló 
minőségének és a folyamatos újításoknak, 
az ebéd-házhozszállítással foglalkozó cég 
mára az ország minden részén piacvezető.
A hazai tulajdonú Teletál Ételfutár Kft. Ma-
gyarország teljes területére – így Sopronba 
és környékére is – szállít kiváló minőségű 
alapanyagokból készült, éttermi színvona-
lú ételeket, melyeket piacképes áron kínál-
nak, széles választékot nyújtva.
– Büszkén őrizzük hagyományként Benke 
László mesterszakács szakmai örökségét, 
akinek iránymutatásával dolgozó, sokolda-
lúan képzett szakácsaink tudása a garancia 
az ételek kifogástalan minőségére – mond-
ja Szepesi Viktor szállításvezető. – Mind 
a kínálatunk kialakításánál, mind pedig a 
házhozszállításnál a megrendelők igénye-
it tartjuk a legfontosabbnak, így kifogásta-
lan kiszolgálás mellett igyekszünk az ebéd-
jüket a munkahelyeikre, illetve otthonaikba 
eljuttatni.
A hagyományos konyha kedvelői a levesek, 
a főzelékek, a tészták, a főételek, a desz-
szertek gazdag kínálata mellett ötféle me-
nüből választhatnak, köztük újdonságként 
– rendkívül kedvező áron (2950 forint/hét) 
– a nyugdíjas menüből. A fogyni vágyóknak 

Czanik Balázs capoeiraaerobik-edző, a spe-
ciális táplálkozási igényűeknek pedig Klima 
Anita dietetikus közreműködésével alakí-
tottak ki bőséges választékot.
– Komoly szakmai fejlesztések eredménye-
ként, a szigorú paleolit táplálkozás szabá-
lyait követve dolgoztuk ki a közelmúltban 
Paleo eredeti étrendünket, melyben az íz-
letes levesek, főételek és desszert mellett 
menü is szerepel – folytatja a szállításveze-
tő. – 2010 óta mi főzzük és szállítjuk házhoz 
a Schobert Norbert és Rubint Réka nevé-
vel fémjelzett update ételeket is. A testsúly-
csökkenést elősegítő ételek speciális alap-
anyagokból készülnek, és házias ízviláguk 
miatt hihetetlenül népszerűek az ügyfelek 
körében. A leveseken, főételeken, desszer-
teken kívül kétfogásos Alakreform menüt 
és háromféle egész napos menüt is lehet 
rendelni tőlünk, köztük kimondottan cu-
korbetegeknek szólót.

További információk 
és megrendelés a 

www.teletal.hu www.update1.hu 
internetes oldalakon, illetve a 

+36/1/460–3663-as 
telefonszámon.

 (x)

Ebédszállítás 
magas 

színvonalon

Teletál Ételfutár

Madarász Réka



NYÍLT NAPOKAT TARTUNK:
november 5-én,

november 20-án és
december 4-én.

Kezdési időpont: 12:30
Információ:

www. rothszki.hu
Tel.: 99/506-470

NYME Roth Gyula Gyakorló 
Szakközépiskola és Kollégium

9400 Sopron, Szent György u. 9.

KÉPZÉSEINK:
erdész-vadász,

környezetvédő és
faiparos







Előadások: október 30., 31.

 
JEGYIRODA@PROKULTURA.HU Belépőjegy: 

800 Ft

A Bánfalvi Óvoda műsora 17:30
Márton-napi előadás az ovisoktól
A részvétel díjtalan!

Lampionos felvonulás 18:00
a Tűztoronyig, ahol átadjuk a fényt a városnak

Játszóház és kézművesség 15:00-17:30
Libagaliba: Márton-napi játékok, 
tökfaragás, lampionkészítés

Kirakodó vásár 15:00-19:00
Újbor, libás falatok
Kézműves játékok - és ajándékok, lekvár, 
szörp, mézeskalács, levendulás termékek, könyvek

BonBon Árnyékszínház 
Lúdanyó meséi
című előadása 16:00

Árnyjáték Maurice Ravel zenéjére, a legkisebbeknek is.
Lúdanyó meséi egy varázslatos világba kalauzolnak 
minket, melyek a rejtélyes fényjátéktól életre is kelnek.
Mesélő: Lukácsházi Győző

2014. november 8. 

szombat 

15:00-19:00

Liszt-központ

Közreműködnek: NyME Benedek Elek Pedagógiai Kar hallgatói és a 
VM DASzK, Lippai János Kertészeti Szakképző Iskola és Kollégium diákjai

A  Márton nevű gyerekek 
ajándékot kapnak!

Mártonnap


