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A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység főbb adatainak megjelenítése
(Elektronikus kitöltés esetén másolt - nem írható -  mezők.)

PK-242

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

2016. év

Neve:

Tárgyév:Nyilvántartási szám:

08 Győri Törvényszék

0 8 0 1 0 0 0 0 7 5 0 2 0 1 6

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2017.07.07 19.44.39



A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév:

Szervezet neve:

Szervezet székhelye:
Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

Képviselő aláírása:

Keltezés:

Bejegyző határozat száma:

Nyilvántartási szám:

. . / /

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:
Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

(Jogi személy szervezeti egység esetében: "Anyaszervezet")

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

(Jogi személy szervezeti egység esetében:
Jogi személlyé nyilvánító határozat száma)

PK-242

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

2016. év

Válassza ki, hogy a beszámoló (és közhasznúsági melléklet) az alábbiak közül melyikre vonatkozik!

a. Szervezet

b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy)

08 Győri Törvényszék 2 0 1 6

9 4 0 0 Sopron

Petőfi tér

3

    

0 8 0 1 0 0 0 0 7 5 0

0 8 P k A 5 0 5 7 0 1 9 9 5 0 3

1 8 5 3 1 6 8 2 1 0 8

Dr. Oláh László

Sopron 2 0 1 7 0 5 2 5

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2017.07.07 19.44.39



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)

A. Befektetett eszközök

I. Immateriális javak

II. Tárgyi eszközök

III. Befektetett pénzügyi eszközök

B. Forgóeszközök

I. Készletek

II. Követelések

III. Értékpapírok

IV. Pénzeszközök

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)

D. Saját tőke

I. Induló tőke/jegyzett tőke

II. Tőkeváltozás/eredmény

III. Lekötött tartalék

IV. Értékelési tartalék

E. Céltartalékok

KötelezettségekF.

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

III. Rövid lejáratú kötelezettségek

FORRÁSOK ÖSSZESEN

Előző év Előző év
helyesbítése

Tárgyév

Aktív időbeli elhatárolások

(Adatok ezer forintban.)

VI. Tárgyévi erdemény vállalkozási tevékenységből

V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből
     (közhasznú tevékenységből)

I. Hátrasorolt kötelezettségek

G. Passzív időbeli elhatárolások

C.

PK-242

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

2016. év

0 499

0 499

1 954 1 113

19 10

1 935 1 103

1 954 1 612

1 917 0 1 574

50 50

1 308 -19 1 886

559 19 -362

37 38

37 38

1 954 0 1 612

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2017.07.07 19.44.39



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

PK-242

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

2016. év

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

1. Értékesítés nettó árbevétele

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

2. Aktivált saját teljesítmények
értéke

3. Egyéb bevételek

- tagdíj, 
  alapítótól kapott befizetés

- támogatások

A. Összes bevétel (1+-2+3+4)

ebből: közhasznú tevékenység
bevételei

5. Anyagjellegű ráfordítások

6. Személyi jellegű ráfordítások

ebből: vezető tisztségviselők
juttatásai

7. Értékcsökkenési leírás

8. Egyéb ráfordítások

9. Pénzügyi műveletek
ráfordításai

(Adatok ezer forintban.)

ebből:

4. Pénzügyi műveletek 
bevételei

B. Összes ráfordítás
(5+6+7+8+9)

ebből: közhasznú tevékenység
ráfordításai

C. Adózás előtti eredmény 
(A-B)

10. Adófizetési kötelezettség

D. Tárgyévi eredmény (C-10)

3 647 1 822 3 647 1 822

5 467 7 263 5 467 7 263

5 467 7 263 5 467 7 263

30 49 30 49

9 144 9 134 9 144 9 134

9 144 9 133 9 144 9 133

5 336 8 244 5 336 8 244

2 993 785 2 993 785

0 0 0 0

220 17 220 17

36 450 36 450

0 0 0 0

8 585 9 496 8 585 9 496

8 585 9 496 8 585 9 496

559 -362 559 -362

559 -362 559 -362

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2017.07.07 19.44.40



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 2.

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Tájékoztató adatok

A. Központi költségvetési
támogatás

B. Helyi önkormányzati
költségvetési támogatás

C. Az Európai Unió strukturális
alapjaiból, illetve a Kohéziós
Alapból nyújtott támogatás

D. Normatív támogatás

E. A személyi jövedelamadó
meghatározott részének adózó
rendelkezése szerinti felhaszná-
lásáról szóló 1996. évi CXXVI.
törvény alapján kiutalt összeg

F. Közszolgáltatási bevétel

(Adatok ezer forintban.)

Könyvvizsgálói záradék
Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva. Igen Nem

PK-242

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

2016. év

4 017 4 752 4 017 4 752

1 450 1 700 1 450 1 700

22 37 22 37

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2017.07.07 19.44.40



PK-242

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

2016. év

1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

1.1 Név: Szervezet

1.2 Székhely: Szervezet
Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.3 Bejegyző / Jogi személlyé nyilvánító határozat száma:

1.4 Nyilvántartási szám: 

1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

/ /. .

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

1.1 Név: Jogi személy szervezeti egység

Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

("Anyaszervezet")

1.2 Székhely: Jogi személy szervezeti egység

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

9 4 0 0 Sopron

Petőfi tér

3

    

0 8 P k A 5 0 5 7 0 1 9 9 5 0 3

0 8 0 1 0 0 0 0 7 5 0

1 8 5 3 1 6 8 2 1 0 8

Dr. Oláh László

Kulturális tevékenység

Létesítő okiratában

nem határozott meg közfeladatot

Sopron és környékének aktív és nyugdíjas pedagógusai

27056

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2017.07.07 19.44.40



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

5. Cél szerinti jutattások kimutatása

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

(Adatok ezer forintban.)

Előző év Tárgyév

5.2   Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgy év

5.3   Cél szerinti jutattás megnevezése Előző év Tárgy év

5.1   Cél szerinti juttatás megnevezése

Cél szerinti juttatások kimutatása
(összesen)

Cél szerinti juttatások kimutatása
(mindösszesen)

Előző év (1) Tárgyév (2)

6.2   Tisztség Előző év (1) Tárgy év (2)

6.1   Tisztség

A.    Vezető tisztségviselőknek nyújtott
        juttatás (mindösszesen):

PK-242

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

2016. év

Pedagógusok Soproni Művelődési Háza támogatása 0 450

0 450

0 450

Kuratóriumi elnök 0 0

Kuratóriumi tagok 0 0

0 0

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2017.07.07 19.44.40



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók (Adatok ezer forintban.)

Alapadatok Előző év (1) Tárgyév (2)

B. Éves összes bevétel

ebből:

C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az
adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló
1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg

D. Közszolgáltatási bevétel

E. Normatív támogatás

F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve
a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

H. Összes ráfordítás (kiadás)

I. Ebből személyi jellegű ráfordítás

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai

K. Tárgyévi eredmény

L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes
tevékenységet végző személyek száma
(a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló
2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)

Erőforrás ellátottság mutatói Mutató teljesítése

Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]

Igen Nem

Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0]

Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25]

Társadalmi támogatottság mutatói

Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=0,02]

Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5]

Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2>= 10 fő]

Mutató teljesítése

PK-242

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

2016. év

9 144 9 134

22 37

9 122 9 097

8 585 9 496

2 993 785

8 585 9 496

559 -362

13 13

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2017.07.07 19.44.40



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-242

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

2016. év

Nemzeti Együttműködési Alap (NEA-KK-16-M-1820)

Emberi Erőforrások Minisztériuma

2016.04.01-2017.03.31

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

121 004

476 996

402 000

1 000 000

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2017.07.07 19.44.40



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-242

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

2016. év

Nemzeti Együttműködési Alap (NEA-KK-16-SZ-1689)

Emberi Erőforrások Minisztériuma

2016.04.01-2017.03.31

618 900

618 900

618 900

618 900

0

618 900

0

618 900

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2017.07.07 19.44.40



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-242

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

2016. év

Területi Művelődési Intézmények Egyesülete

Emberi Erőforrások Minisztériuma

2016.06.01-2017.05.31

3 067 000

3 067 000

3 067 000

3 067 000

228 608

2 706 232

132 160

3 067 000

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2017.07.07 19.44.40



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-242

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

2016. év

Közművelődési éves támogatás

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata

2016.01.01-2016.12.31

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

0

1 000 000

0

1 000 000

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2017.07.07 19.44.40



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-242

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

2016. év

Kulturális Alap (60.323-4/2016)

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata

2016.05.01-2016.12.31

250 000

250 000

250 000

250 000

0

250 000

0

250 000

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2017.07.07 19.44.40



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó
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Csatolt mellékletek

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:
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egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

2016. év

PK-142-03 Jegyzőkönyv

PK-142-01 Könyvvizsgálói jelentés

Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-142-02 Szöveges beszámoló Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-142-04 Jelenléti ív Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-142-05 Meghatalmazás Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-142-06 Egyéb Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:
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PEDAGÓGUSOK SOPRONI  

MŰVELŐDÉSI HÁZÁÉRT ALAPÍTVÁNY 

2016. évi beszámoló  

 

 



ÁÁÁ LLL TTT AAA LLL ÁÁÁ NNN OOO SSS    HHH EEE LLL YYY ZZZ EEE TTT EEE LLL EEE MMM ZZZ ÉÉÉ SSS    

 
A Pedagógusok Soproni Művelődési Háza fő szakmai eredményének tekintjük továbbra is, hogy immáron 
minden korosztály számára kínál programokat. A városban megvalósuló közművelődési tevékenységek 
palettáján hiánypótló szereppel bíró adottságaink és megőrzött hagyományaink mellett 2016 évben ú 
csoportokat indítottunk.  Az idős pedagógusok hasznos és értékes időtöltéséhez kialakított kereteken túl  
Művelődési Házunk a fiatal korosztály igényeire reagálva a meglévő baba-mama klub és a dúdolgató 
foglalkozás mellett szoptatást támogató csoportot, hordozókendős klubot indított önkéntesek bevonásával. 
A különböző korcsoportokból érkezők számára folytatódtak a lelki-mentális és fizikai egészségmegőrzéséhez 
hozzájáruló előadások és a jogtörténeti, szociálpszichológiai előadásokat magában foglaló Jog-társadalom- 
ember műhely alkalmai. További eredményünk az elmúlt évekhez képest, hogy Alapítványunk – a kor 
igényeinek megfelelően 2016-ban létrehozta új weboldalát (www.pedmuvhaz.hu). Ezen a honlapon 
megtalálható: a csoportok, klubok rövid bemutatkozásai, híreik és fotóik.  A fontosabb eseményeket, 
kiemelkedő előadásokat videó felvételeken rögzítettük és a helyi TV Művelődési Házunkról szóló híradásaival 
együtt a honlapon megjelenítettük. Természetesen a hagyományos eszközök (plakát, szórólap, meghívó, stb.) 
segítségét is igénybe vettük. Továbbá: az új honlap közzétételével párhuzamosan működik facebook oldalunk 
Pedagógusok Soproni Művelődési Háza néven, ami lehetővé teszi a szélesebb társadalmi kör és a fiatalok 
aktívabb bevonását, a programok, rendezvények gyorsabb és szélesebb körű terjesztését.  
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PEDAGÓGUS NYUGDÍJAS KLUB  

 

Pedagógus Nyugdíjas Klubunk fő célja a nyugdíjas pedagógusok életminőségéhez való hozzájárulás, a 
kapcsolatok ápolása, élmény-értékek létrehozása. 2016 évben is folytatódtak a népszerű, vetítéssel kísért 

előadások minden szerdán 15 és 17 óra 
között, illetve ugyanekkor és ezen kívül 
kiállítás-, színház-, hangverseny- illetve 
intézménylátogatások 2016.  
januárjától kezdve, a 2016. december 
19-én (hétfőn) 16:00 órakor 
megvalósult projektzáró karácsonyi 
ünnepségig bezárólag. Az idősebb 
korosztály számára továbbra is sokat 
jelentenek a kirándulások, ezért több 
alkalommal útnak indult a klub tagsága: 
Önművelő Őszi Örömök – mottóval 
kirándulás (2016.09.16-17.), irodalmi 

emléktúra (2016.05.30-31.), gödöllői kirándulás (2016.05.25.), kirándulás a Kámoni Arborétumba 
(2016.05.18.) , Majk és a Tatai Fényes Tanösvény látogatása (2016.04.27.). A klub képviselete részt vett az 
Eisenstadt-i Seniorenbund 40 éves évfordulóján. 2016. június 1-jén a Ház többi csoportjának és 
látogatóközönségének és a helyi, kiemelkedően tehetséges gyermekek és művészek bevonásával 
Pedagógusnapi ünnepséget rendeztünk. 
Az „Emelj fel emlék!” Alapítvánnyal való együttműködést keretében 2016. június 8-án 15 órakor a 
Pedagógusok Soproni Művelődési Házában bemutatták a „Jeles pedagógusok Győr-Moson-Sopron 
megyében” könyvsorozat 7. kötetét. Címe: „Végtelen pályatérben”. A könyvben két, egykor városunkban 
tevékenykedő jeles pedagógus is szerepel: Hadfi József és dr. Riedl Béla soproni iskolaigazgatók. Az 
eseményen részt vett dr. Gönczöl Lászlóné, a könyvet megjelentető „Emelj fel emlék!” Alapítvány elnöke, 
Kallós Károlyné projektvezető, illetve a könyv szerkesztői közül: Dr. Tillné Schmidt Edit, Dr. Jáki Katalin és 
Horváth István. 
 
 



ALKOTÓKÖRÖK 

 

 
A Gyapjúszövők Alkotó Köre és a Gyapjúszövők Alkotó Klubja a 2016 évben is - a nyári hónapok kivételével 

minden héten két délutáni, a Népi Díszítők Alkotó Köre egy délutáni 
műhelymunka keretében szakmai vezetéssel, munkatervek alapján 
elsajátított, alkalmazott és továbbfejlesztett népi művészeti értékeket.  
A Népi Díszítők Alkotó Köre a 2014. március 18. óta a Hungarikum 
Bizottság által „Kiemelkedő Nemzeti Érték” címmel nyilvántartott 
Höveji csipke, mint egyedülálló népművészeti kincsünk elkészítését 
továbbra is oktatta a Kör önkéntes vezetője: Kovácsné Pócza Ágnes 
népi iparművész, aki az „Eredeti Höveji Csipke” védjegy jogosultja. A két 

szövő és a hímző csoport a 2016 évben is bemutatta tárgyalkotó tevékenységét kiállítás keretében.  
2016. szeptember 23-án, pénteken 17 órakor a Liszt Ferenc Kulturális- és Konferencia Központban Házunk 

Gyapjúszövők Alkotó Körei alapításuk 35. évfordulója alkalmából 
kiállítással ünnepeltek. A Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft. 
rendezésében nagy sikerrel mutatták be 35 év szőtteseit a 
Gyapjúszövők Alkotó Körei. Kóczán Péter igazgató-helyettes 
megnyitóját a Petőfi Sándor Általános Iskola és AMI tanulói énekkel, 
verssel és népi játékokkal színesítették,melyet Szabóné Molnár Andrea 
tanított be. 2016. november 12-én, szombaton 17 órakor már 
hagyomány szerint a Gárdonyi Géza Általános Iskolában megnyílt a 
Pedagógusok Soproni Művelődési Háza Gyapjúszövők Alkotó Köre és 

Klubja kiállítása. A megnyitón Makkos Ágnes, az iskola tanára köszöntötte az igazgató nevében az 
egybegyűlteket. A kiállítást Dr. Oláh László, a PSMH Alapítvány elnöke nyitotta meg. Bánfi Ákos, a PSMH 
nevében köszöntötte az alkotókör vezetőjét: Roskó Máriát és Alpek Lajosné klubvezetőt. 
 

A Népi Díszítők Alkotó Kör tagjai 2016 év folyamán is rendszeresen 
zsűriztették alkotásaikat a Magyar Kézművességért Alapítványnál. Ez az 
alapítvány a „MAGYAR KÉZMŰVESSÉG - 2016 ÉS MENNYEGZŐ ÉS 
KÉZMŰVESSÉG” címmel kettős tematikájú kiállítást szervezett a Duna 
Palotában. Itt Művelődési Házunk Népi Díszítők Alkotó Köre 
vezetőjének, Kovácsné Pócza Ágnesnek ítélték a Kristály Kézműves 
Vándordíjat közönség szavazatok alapján. A kiállítók titkos szavazás 
útján maguk közül ki választották ki, hogy kinek az alkotását találták a 

legszebbnek.  XVIII. alkalommal hirdették meg a Kisjankó Bori Országos Hímző pályázatot, melyen a 
Pedagógusok Soproni Művelődési Háza Népi Díszítők Alkotó Körének vezetője: Kovácsné Pócza Ágnes 
(különdíjasként) és Sebőkné Fekete Mária alkotásait fogadták el és állították ki. Összesen 429 pályamunka 
érkezett be, 140 tervezőtől és közel 200 kivitelezőtől. A legjobb alkotásokat a szakmai zsűri díjazásra 
javasolta. A helyezéseket elérő alkotók az Emberi Erőforrások Minisztériumának pénzjutalmában részesültek. 
Sopronban, a GYIK Rendezvényházban 2016. október 1-jén 25. alkalommal rendezték meg az idősek 
nemzetközi világtalálkozóját. Az 50 színpadi produkció mellett az idősebb generációt képviselő 29 kiállító 
alkotásaival ismerkedhetett meg a közönség. A Póczáné Kovács Ágnes vezette Pedagógusok Soproni 
Művelődési Háza Népi Díszítők Alkotó Köre is kiállította csodálatos alkotásait.  
A Pedagógusok Soproni Művelődési Háza Népi Díszítők Alkotó Kör tagját, Sebőkné Fekete Máriát a Népi 
Iparművészeti Tanácsadó testület javaslata alapján a Hagyományok Háza népi iparművésznek ismerte el a 
hímző foglalkozási ágban. Köszönet támogatóinknak, hogy az Alapítványunk által működtetett Házunk 
biztosíthatja azokat a működési kereteket, amelyek ilyen szakmai minőséget is lehetővé tesznek. És köszönet 
illeti Kovácsné Pócza Ágnest, aki önkéntes körvezetői munkájával biztosítja a szakmai fejlődést. 
A Művelődési Házunkban működő, támogatott "Népi Díszítők Alkotó Kör"-ünk 14 alkotása szerepelt a 
Hagyományok Háza kihelyezett zsűrizésén, Győrben, 2016. május 24-én, pénteken.  



A 14 db alkotásból 8 db A és 6 db B minősítést kapott az alábbiak szerint: 
    Brenner Jenőné  1 MA, 2 HB 
    Milkovics Sándorné  1 MA, 3 HB 
    Kovácsné Pócza Ágnes 2 MA, 2 HA 
    Sebőkné Fekete Mária 2 MA, 1 MB  
Jelmagyarázat: 
    MA = modern A,   MB = modern B, 
    HA = hagyományos  A     HB = hagyományos B 
    A = kiemelkedő alkotás B = megfelelő minőség  
A Hagyományok Háza 2016. januári zsűrizésén Kovácsné Pócza Ágnes, a PS Műv. Háza Népi Díszítők Alkotó 
Köre vezetőjének alkotásait ajándéktárgyként befogadták, Sebőkné Fekete Mária alkotó köri tagunk malom 
játék c. alkotása „modern A kategória”, a többi (mellékelt fotókon láthatóak) „modern B” minősítést szerzett. 
Sebőkné Fekete Máriának ezekkel együtt már 24 zsűrizett munkája van. 
Meggyőződésünk, hogy mindezen alkotói tevékenységek és eredmények hozzájárulnak a javarészt idősebb 
korosztály lelki-mentális-fizikális egészségéhez és az elszigeteltség, a magány és a demencia fenyegetettségét 
csökkentik.  

ZENEI ÉLET 

 

A Házban 2016 évben is két énekkar tevékenykedett. Számukra 
felhangoltattuk a zongorát, biztosítottunk kottaállványt, kotta és 
fellépő ruhatároló szekrényeket, fűtött, világított, média pulttal 
ellátott helyiséget.  
A Liszt Ferenc Pedagógus Énekkar a Házban heti két alkalommal 
két-két órában tartotta próba alkalmait. A Liszt Ferenc Pedagógus 
Énekkar meghívást kapott a Sopronnal való testvérvárosi kapcsolat 
25. évfordulójának megünneplésére Bad Wimpfenbe. 2016. június 
10-én kora reggel indult a kórus. Útközben Regensburgban rövid 
városnézést tartottak, a Dómot is megtekintették, ahol a szokáshoz 

híven két kórusművet énekeltek (Ave Maria, Jesu rex admirabilis), melyet a látogatók nagy tetszéssel 
fogadtak. Bad Wimpfenbe érkezés után baráti összejövetel és vacsora volt a kolostor udvarán. Középkori 
öltözetben harsonások köszöntötték Sopron város önkormányzatának delegációját, az evangélikus 
gyülekezet csoportját és a német nemzetiségi egyesület tagjait. A város polgármestere őszinte barátsággal 
üdvözölte a megjelenteket. Június 11-én Heilbronnban szerepelt az énekkar 30 kórus társaságában a 
"Hangok Varázsa" Fesztiválon. Nagy tapsot kapott az együttes a bravúros magyar kórusművek előadása után. 
(Műsor: Bárdos Lajos: Régi táncdal, Tréfás házasító, Tiszai dallamok. Tillai Aurél: Valamennyi búzaszál, Bárdos 
Lajos: Széles a Duna, Dana-dana.) Délután közös próbát tartottak az énekesek a Concordia kórus tagjaival. 
Este rendezték a Kursaalban a testvérvárosi kapcsolat megünneplését. A város polgármestere méltatta a 25 
év alatti kapcsolat sokszínűségét,a különböző egyesületek baráti együttműködését, külön kiemelte a 
pedagógus kórus kezdeményező szerepét. Dr. Fodor Tamás polgármester úr beszéde után az énekkar a Bad 
Wimpfen-i kórustagok kérésére Bárdos Lajos Tréfás házasítóját és a Széles a Duna népdalfeldolgozását 
énekelte nagy sikerrel. A magyar dallamok mindenki tetszését elnyerték. Június 12-én, vasárnap az 
evangélikus templomban istentiszteleten a két énekkar együtt szólaltatta meg Saint-Saens: Tollite hostias, 
Halmos László: Jubilate Deo, Mozart: Ave verum c. műveit. Az egész templom zengett a csodálatos 
harmóniáktól, a két együttes nagyszerű produkciójától. A gyülekezet nagy tapssal köszönte meg a színvonalas 
közös éneklést. A baráti összejövetel, az ajándékozás és könnyes búcsúzkodás után látogatást tett a kórus a 
Kloster Wiblingenben. A tárlatvezetők megismertették a kódexmásolás, a könyvnyomtatás és könyvkötés 
történetét. A csodálatos barokk könyvtárban szemléltetéssel egybekötött előadást hallgattak, majd a 
kolostor templomát tekintették meg. Június 13-án, hétfőn délelőtt a világhírű ulmi dómot csodálta meg az 
énekkar. Itt is énekeltek. A Tollite hostias, Ave verum, Ave Maria, Jubilate Deo olyan fenségesen szólt, hogy 
mindenkit elbűvölt a fantasztikus hangzás. A dómba látogatók álmélkodva hallgatták az énekszót. 
Maradandó élményekben gazdagodva, elmélyült igaz barátságokkal megerősödve érkezett vissza az énekkar 
Sopronba. 
 



A Liszt Ferenc Pedagógus Énekkar 2016. szeptember 16 – 18. 
között fogadta Bad Wimpfeni-i testvérkórusunk, a Conkordia 
gyermekkórusát. A 10 és 16 év közötti kislányokat 6 felnőtt – 
közöttük természetesen Georg Bina karnagy – kísérte el 
Sopronba.  A Pedagógusok Soproni Művelődési Házában szépen 
terített asztalokkal, a Juventus Étteremből hozott hidegtál 
vacsorával, süteményekkel, szőlővel és üdítő italokkal vártuk 
őket. Jó alkalom volt ez az együttlét a beszélgetésre, közös 
éneklésre is. A jó hangulatú, kellemes este végén 
megajándékoztuk vendégeinket, majd hazakísértük őket 
szállásukra. Szombat délelőtt a teljes delegáció, így a mi 

vendégeink is a város által szervezett programokon (látványszüret, Fertőrákos, színházi bemutató) vettek 
részt. Nagy élményt jelentett számukra. Délben részt vettünk a 
városi ünnepségen, ahol mindkét kórus is énekelt. Vasárnap 
délelőtt német nyelvű istentiszteleten vettünk részt az 
evangélikus templomban. Mindkét kórus külön-külön, de együtt 
is énekelt a szertartáson. A kórus 2016 évben is részt vett az 
„Énekel az ország” elnevezésű országos projektben, melynek 
keretében évente egy alkalommal a művészetek Palotájában 
több száz énekes közreműködésével hangzik fel a világ 
zeneirodalmának valamely remekműve. A kórus 2016 évben 
hagyományos módon hangversenyeket adott: 2016. március. 22. 
Nagyheti áhitat a soproni Domonkos templomban, nyilvános főpróba 2016. május. 20-án az Evangélikus 
Gyülekezeti Ház termében, adventi hangverseny 2016. december. 9-én a soproni Domonkos templomban. 
A Házban 2008-ban alakult Sonitus  Scarbantiae Női Kara, Sopron város egyetlen női kara önálló szervezettel 
nem rendelkezik, ezért alapítványunk 2016 évben is biztosította számára az Sopron MJV Önkormányzata felé 
a pályázati kereteket és a technikai hátteret.  A Sonitus Scarbantiae 2015 évben is fellépett Sopron város és a 
környező települések rendezvényein. A női kar 2016. április 9-én részt vett a XII. Ikva-parti Dalostalálkozón, 
2016. május 21-én 19 órai kezdettel a soproni Szent György templomban tavaszi koncertet adott a Farkas 
Ferenc Énekegyüttessel, amely fennállásának 25. évfordulóját ünnepelte. A női kar személyes kötődései okán 
más helyszínen folytatja tevékenységét 2016 őszétől. 
2015 évtől a helyi Four Corners és a Sopron Gospel zenekarok Művelődési Házunkban tarthatják próbáikat 
és tárolhatják hangtechnikai eszközeiket. Ezzel járul hozzá Művelődési Házunk és Alapítványunk a város 
fiatalabb korosztályának öntevékeny, kreatív zenei életéhez. Számukra ez a lehetőség hiánypótló, mivel a 
belváros szívében, parkolás szempontjából is könnyen elérhető helyen vagyunk és az eszközök tárolásának 
lehetősége is sokat jelent. A Four Corners énekeggyüttes énekese 2016-ban is fellépett pedagógusnapi 
rendezvényünkön.  

 



ÚJ  I RÁN YVO NA LA K FO LYT AT ÁS A  
 

VÁROSUNK MENTÁLIS EGÉSZSÉGÉÉRT 
 

 Városunk lelkiállapotának javítása célzattal 
a 2015 során a mentálhigiénés tematikával 
közel havi rendszerességgel indított 
előadás sorozatot folytattuk „Mentál est” 
elnevezéssel, figyelemfelkeltő címekkel 
(Ízek, imák, szerelmek; Hogyan lehet jó 
párkapcsolatod?; Amikor rossz dolgok 
történnek jó emberekkel; Keserű kettes- 

édes hármas?), Kadlecsik Zoltán mentálhigiénés szakember, evangélikus lelkész, családterapeuta vezetésével. 
Mottóit így lehet röviden összefoglalni: Beszélni és beszélgetni. Együtt gondolkodni, kérdéseket feltenni. 
Keresni a saját válaszunkat, hogy a saját életünket tudjuk élni.  

A kisgyermeküket nevelő soproni anyukák 
elszigeteltségét enyhítendő, 2015 szeptemberétől 
kétheti rendszerességgel, családpedagógus 
vezetésével, alapelvekkel, nyílt csoportként indított 
tematikus, beszélgetéseket magában foglaló Baba-
Mama Klubot (Jelenlegi elnevezése: Maminti Baba-
Mama Klub) 2016 őszétől heti rendszerességgel 
szerveztük. Hetente pénteken, 10-12 óráig. 
 
 

2016 novemberétől befogadtuk a Szoptatást Támogató Csoportot (kétheti rendszerességgel működik), a 
csoport vezetőjével  együtt fontosnak tartjuk, hogy legyen egy hely, ahol a szoptató édesanyák 
beszélgethessenek, tapasztalatot cserélhessenek, és együtt segíthessenek azoknak, akik tanácsra szorulnak, 
vagy bizonytalanok.  A 2016 tavaszától a Dúdolgató foglalkozásoknak Vida-Veres Imola zenetanár, 
zeneterapeuta vezetésével biztosítunk helyet. 
A Hetednapi Adventista Egyház helyi gyülekezeti csoportja által szervezett Bibliai Szabadegyetem heti egy 
alkalmai a Pedagógusok Soproni Művelődési Házában a 2016 évben is folytatódtak. Célja: megismertetni és 
megszerettetni közös kultúrkincsünket, a Szentírást, és mindazokat a keresztény tanításokat, értékeket, 
melyek Benne találhatóak. A belépés díjtalan. Minden érdeklődő számára nyitott. 
Az Egészségnapot Dr. Reisinger János és barátai vezetésével 2016 évben is, május 11-én 12 és 17 óra között 
megtartottuk. 

KÖZÖSSÉGÜNK TAGJAINAK TESTI EGÉSZSÉGÉÉRT 

 

A Művelődési Házban működő csoportok tagjainak fizikai 
egészségéért, egészségi állapotának megőrzéséhez, javításához, is 
teszünk: 2016. március eleje óta az Etka-Jóga Erőgyűjtő Módszer 
mentén tartott foglalkozásokat a tagok kedvezményes díjért vehetik 
igénybe. Ezt a gyakorlatot 2017-ben is folytatjuk. A heti 
rendszerességgel 2016 szeptemberében indított Argentin tangó 
klubfoglalkozások 2017. tavaszáig  működtek, melyeket Nagy Éva és 
Takács Csaba versenytáncosok tartottak, akik a Művelődési Házban 
készültek fel versenyszerepléseikre.   

 
ISMERETTERJESZTÉS, ÖNMŰVELÉS 

 

A 2016 szeptemberében indítottunk havi rendszerességgel Életmód Klubot Horváth-Szováti György okleveles 
életmód-tanácsadó és terapeuta vezetésével. Tematikus ismeretterjesztő tevékenységet végzünk: a 2016 
márciusában indítottuk el Dr. Soós István vezetésével Jog, Társadalom, Ember Műhelyünket havi 
rendszerességgel.  Itt pszichológiai, jogtörténeti, illetve bibliai szövegmagyarázati előadásokra kerül sor.  



 
A HELYI KULTURÁLIS CIVIL TÁRSASÁGOKÉRT 

 

A Művelődési Házban jelenleg is működik három 
egyesületi/alapítványi keretek között tevékenykedő csoport, 
egy baráti kör és egy helyi egyházi közösség. Összejöveteleik 
számára 2016 évben is biztosítottuk termünket, annak 
technikai felszereltségével együtt (a Tájak-Korok-Múzeumok 
Egyesülete soproni Széchenyi István tagcsoportja, a Scarbatia 
Társaság és a Soproni Pedagógus Énekkarért Alapítvány, 
„Szirbek Szalon” baráti kör, Hetednapi Adventista Egyház 
helyi gyülekezeti csoportja). Ezek közül kiemelkedik a 

Scarbantia Társaság, melynek vezetője Dr. Gömöri János CSc. Célja az antik kultúra hagyományainak 
tanulmányozása, őrzése, a római kori műemlékek védelme. Állandó programjaik: előadások szervezése 
Művelődési házunkban, régészeti ásatások segítése, a római kori régészeti park támogatása, tanulmányutak, 
kirándulások, kiállítások rendezése. A Társaság a SCARBANTIA Régészeti Park tudományos bázisa és 
népszerűsítője. A „Szirbek Szalon” baráti köre számára rendszeresen rendelkezésre bocsátjuk termünket, 
annak technikai felszereltségével: Szirbek István művészettörténész ezen felül ingyenes előadásokat tart a 
Pedagógus Nyugdíjas Klubunkban. 

KIEMELKEDŐ ESEMÉNY 

 
„Régi időkre emlékszel-e még?” címmel, 2016. november 23-án Sopronban, a Pannónia Med Hotelben 
népes közönség előtt (több, mint száz fő részvételével) Dr. Tillné Schmidt Edit előadása hangzott el, 
melyben vetített képes előadás keretében felidézte a Pedagógusok Soproni Művelődési Háza elmúlt 
évtizedeit. Az összejövetel ünnepi vacsora keretében folytatódott. 

 

NAGYTERMÜNK MEGÚJULÁSA 

 
2016 év őszétől felcsiszolt parketta, új ünnepélyes székek, 
új sötétítő függönyök, új bútorzat, új médiatechnika, 
mennyezetre rögzített projektor, oldalfalakra felkerült 
hangfalak, új mikrofonok szolgálják tevékenységünket.  
Összességében alapítványunk, intézményünk 2016 évben is 
számos műhelymunkának, klub alkalomnak, előadásnak adott 
otthont, elősegíti működésüket. Színes, változatos 
programokkal vártuk a látogatókat, tevékenységeink között 
kulturális, oktatási, közművelődési és szociális jellegű 
feladatok ellátása egyaránt szerepelt.   

 



ÁLLANDÓ PROGRAMOK, RENDEZVÉNYEK 2016 ÉVBEN 

Program jelleg Felelős/Vezető/előadó rendszeresség éves intervallum nap, óra 

Kézműves Alkotó körök 

Gyapjúszövők Alkotó 
Köre   

PSMH kézműves 
műhely csoportja 

Roskó Mária 2 alkalom/hét 

január elejétől-
június közepéig, 
szeptember 
elejétől-december 
közepéig 

kedd, 
csütörtök 
14.30-17.30 

Gyapjúszövők Alkotó 
Klubja 

PSMH kézműves 
műhely csoportja 

Alpek Lajosné 2 alkalom/hét 

január elejétől-
június közepéig, 
szeptember 
elejétől-december 
közepéig 

kedd, 
csütörtök 
14.30-17.30 

Népi Díszítők Alkotó 
Köre 

PSMH kézműves 
műhely csoportja 

Kovácsné Pócza Ágnes 1 alkalom/hét 

január elejétől-
június közepéig, 
szeptember 
elejétől-december 
közepéig 

kedd 14.00-
17.30 

Énekkari próbák 

Liszt Ferenc 
Pedagógus Énekkar  

felkészülés 
fellépésekre 

Makkos Ágnes 2 alkalom/hét 

január elejétől-
június végéig, 
szeptember 
elejétől-december 
közepéig 

18.00-20.00 

Klubok/ közösségek 

Pedagógus Nyugdíjas 
Klub  

klubfoglalkozások: 
előadások, ünnepi 
alkalmak 
alkalmanként 
kirándulások, 
színház-, 
hangverseny-, 
kiállítás látogatások 

Ormosi Anikó 

1 alkalom/hét 
+ 
kirándulások, 
színház-, 
hangverseny-, 
kiállítás 
látogatások  

január elejétől-
június közepéig, 
szeptember 
elejétől-december 
közepéig  

szerda  
15.00-16.30 

Maminti Baba-mama 
klub 

klubfoglalkozás 
anyukáknak, 
babáknak 

Nádudvari Rita  hetente 

január elejétől-
június végéig, 
szeptember 
elejétől-december 
közepéig 

péntek 10.00-
12.00 

Szoptatást Támogató 
Csoport 

csoportfoglalkozás 
 
Borosné Bognár Petra 
 

 
kéthetente 

2016 
novemberétől 

2. csütörtök 
9.45-11.45 

Dúdolgató foglalkozás Vida-Veress Imola hetente 2016 tavaszától 
csütörtök 
9.00-9.30 
 

Életmód Klub Előadás, beszélgetés Horváth-Szováti György havonta 
március-június, 
szeptember-
december 

minden hó 4. 
szerda 18.00-
19.40 

„Lelki műhelyek” 
 

Mentál Klub beszélgetés Kadlecsik Zoltán  havi 

január-június 
(kivéve február), 
szeptember- 
december  

Általában 
hó/1. szerda 
18.00 

Előadás sorozat 

Jog, Társadalom, 
Ember Műhely 
 

előadás 
 
Dr. Soós István 
 

havi 
január-június, 
szeptember- 
december  

minden hó 2. 
szerda 18.00-
19.30 

Fizikális egészség, mozgáskultúra 

etka jóga 
testmozgás idős 
korúaknak  

Lőrincz-Véger Judit heti 
január-június, 
szeptember- 
december  

péntek 8.30-
9.40 

Argentin tangó 
 

klubfoglalkozás 
Nagy Éva és/vagy 
Takács Csaba 

heti december  
szerda 20.00-
22.00 



Vendégszervezetek 

Hetednapi 
Adventista Egyház 
helyi gyülekezeti 
csoportja  

előadások 
Tóth Szilárd / Koncz 
Bálintné 

heti január-december 
Szombat 
9.00-13.30 

Bibliai 
Szabadegyetem 

előadások 
Tóth Szilárd / Koncz 
Bálintné 

heti 
január-május, 
október-december 

hétfő 16.30-
17.30 

Összejövetelek 

Scarbatia Társaság  
vetített képes 
helytörténeti 
előadások 

Dr. Gömöri János havi 
január-június, 
szeptember- 
december  

minden hó 1. 
szerda 17-
18.10 
 

Tájak-Korok-
Múzeumok 
Egyesülete soproni 
Széchenyi István 
tagcsoportja 

gyűlés, megbeszélés Sógor Ferenc havi 
január-június, 
szeptember- 
december 

minden hó 2. 
péntek 16.30-
17.30 

Változó előadások, összejövetelek, próbák 

Sopron Gospel próba Károlyi-Kun Olga  8 alaklom/év  január-december 

általában 
szombat 
délután, vagy 
hétköznap 
(kivétel 
szerda) 20.00 
után 

Four Corners próba Vida-Veress Imola 6 alaklom/év január-december 

általában 
szombat 
délután, vagy 
hétköznap 
(kivétel 
szerda) 20.00 
után 

„Szirbek Szalon” 
baráti kör 

vetített képes 
művészettörténeti 
előadás 

Szirbek István 
4-5 
alkalom/év 

Január-június, 
szeptember- 
december 

általában 
szombat 
délután 16.00 

Nagy Éva és Takács 
Csaba 
versenytáncosok 
felkészülése 

Felkészülés 
szereplésekre, 
versenyekre 

Takács Csaba 
általában 2 
alkalom/hét 

december 
előre 
egyeztetett 
időpontokban 

364. sz. Scarbantia 
Cserkészcsapat 

csapatgyűlés, 
ünnepek 
megtartása, 
filmvetítés 

Jäckel Gusztáv 6 alaklom/év január-december 

általában 
szombat 
délután, vagy 
hétköznap 
(kivétel 
szerda) 20.00 
után 

  
Köszönjük a TEMI Egyesületnek és Elnökségének, az Emberi Erőforrások Minisztériumának, a Nemzeti 
Együttműködési Alap támogatásának, Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának és tisztségviselőinek, 
hogy a Pedagógusok Soproni Művelődési Házáért Alapítványt a támogatandók közé sorolja. 
   
 
 

   Dr. Oláh László     
   kuratóriumi elnök 

Sopron, 2017. május 25.    
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