


 
 

 
 

 
 

 

BÉRLETEZÜNK!

Liszt Ferenc Konferenc  Sopron, Liszt Ferenc u. 1. 
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2015 tavaszán megkezdődik Sop-
ron több városrészében, így a Tó-
malom környékén, a harkai Alpesi-
lakóparkban, a Faller utca, valamint 
az Ógabona tér környékén is a Te-
lekom nagy sebességű, széles sávú 
internetszolgáltatásának kiépíté-
se. Várhatóan nyártól az itteni Te-
lekom-előfizetők is élvezhetik az 
eddigieknél még gyorsabb internet 
minden előnyét, például az inter-
aktív tévészolgáltatást.

A Telekom fejlesztéseinek eredmé-
nyeként országszerte 440.000 ház-
tartás számára válik elérhetővé a 
nagy sebességű széles sávú inter-
net 2015 végéig, amit a vállalat 
több milliárd forintos beruházással 
segít elő. Ezzel év végéig 2,2 mil-
lió, köztük közel 2000 soproni ház-
tartás számára válik elérhetővé az 
szupergyors technológia. 

De mit jelent ez a soproniak szá-
mára? 

Elsősorban nagyobb adatátviteli se-

bességet, a korábbinál gyorsabb in-
ternetet; olyan érzést, mintha ma-
gasabb fokozatba kapcsolnának a 
számítógépek. Ez pedig egyszerűbb 
kapcsolattartást, gyors és biztos 
kép- és videóletöltést és -megosz-
tást is jelent. Hamarabb letöltőd-
nek az e-mailek, egyszerűbben és 
élvezetesebben használhatják majd 
ez előfizetők a közösségi oldalakat 
is. Egyúttal új szolgáltatások is el-
érhetővé válnak, így például már 
itt is élvezhetővé válik az interaktív 
tévézés számos már meglévő funk-
ciója, mint például a megállítható 
és visszatekerhető élő adás, a prog-
ramozható és egy gombnyomással 
rögzíthető műsorok, a digitális mű-
sorújság, a videotéka vagy a tévé 
képernyőjén elérhető változatos 
online-alkalmazások. 

2015 végére a fejlesztéseknek kö-
szönhetően megnyílik az út ahhoz, 
hogy a legújabb infokommuniká-
ciós megoldásokra alapozva még 
magasabb minőségű szolgáltatások 

váljanak a soproniak számára is el-
érhetővé, valamint a közösségi éle-
tet támogató környezet alakuljon 
ki. A Telekom szisztematikusan ha-
ladva építkezik, tervei szerint a he-
lyi lakosok teljes körű tájékoztatást 
kapnak majd a vezetékes hálózat 
kiépítése miatt zajló munkálatok-
ról minden érintett helyen. 

A széles sávú hálózat kiépítésé-
vel párhuzamosan folytatódik a 
4G-s hálózat bővítése is, amely már 
most 80%-os kültéri lakossági lefe-
déssel rendelkezik; a vezetékes és 
mobilhálózati fejlesztések hozzá-
járulnak a digitális Magyarország 
célkitűzéseinek mielőbbi megvaló-
sulásához is.

További információ a 
telekom.hu/fejlesztes 
weboldalon olvasható.

Sopronban is magasabb fokozatba 
kapcsolódhatnak a számítógépek
Hamarosan ide is megérkezik a Telekom még gyorsabb internetezést nyújtó fejlesztése









Bérletek a Pro Kultúra Jegyirodában válthatók.
9400 Sopron, Liszt Ferenc utca 1. Tel.: 99/517517.

Nyitva tartás: hétfő-péntek 9-17, szombaton 9-12 óráig

Bérlet ára a négyrészes hangversenysorozatra: 6000 Ft
Jegyár az egyes koncertekre: 1800 Ft

Az első 185 bérletvásárló ajándék CD-t kap a
185 éves Soproni Liszt Ferenc Szimfonikus Zenekartól!

KORAESTI
 HANGVERSENYBÉRLET

Szerdánként 18 órától a Liszt-központban

Szimfónia testközelben
Schumann
Rajnai szimfóniájának
rendhagyó előadása

Állatok farsangja

Soproni Liszt Ferenc
Szimfonikus Zenekar

Scherzi musicali
Tréfás zenék Monteverditől
a XX. századig
soproni iskolák
egyesített kórusa

Sorrentói szerenád
Domenico Menini
olasz tenor
ária- és dalestje
„Best of Italy”

április

13.
február

17.

november

 25.

2015/16

szeptember

23.



Május minden vasárnapján zenével, 
helyben sütött finomságokkal 

és kedvezményes jegyárusítással 
várjuk kedves Közönségünket a 

Liszt-központ teraszán!

Május 31. 16.00
Tündéri gyereknap

- KÉSZÜLJÜNK EGYÜTT A TÜNDÉRFESZTIVÁLRA
- FELLÉP A MOZGÁS RITMUS LENDÜLET CLUB

- TALÁLKOZZ CSIPKÉVEL ÉS MOHÁVAL, 
A TÜNDÉR-MANÓ PÁRRAL

WWW.FACEBOOK.COM/PROKULTURA 
WWW.PROKULTURA.HU

A FINOMSÁGOKAT A LANGALLÓ FALÓ BIZTOSÍTJA.
A JEGYIRODA VASÁRNAPI NYITVA TARTÁSA: 16.00-18.00

LISZT-TERASZLISZT-TERASZ



Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata
pályázatot hirdet az alábbi

soproni önkormányzati lakások bérbevételére
Időskorúak önkormányzati házában 

 Sopron, Major köz 3. I/7. szám alatti lakás
1 szobás, 29 m²-es, összkomfortos 
(A forgalmi alapérték 25%-a: 1.300.000 Ft)

 Sopron, Major köz 3. II/17. szám alatti lakás
1 szobás, 36 m²-es, összkomfortos 
(A forgalmi alapérték 25%-a: 1.625.000 Ft)

 Sopron, Major köz 3. II/23. szám alatti lakás
1 szobás, 36 m²-es, összkomfortos
(A forgalmi alapérték 25%-a: 1.625.000 Ft)

A lakások megtekinthetők 2015. június 2. (kedd) 10–11 óra között

Fiatalok garzonházában lévő
 Sopron, Baross u. 22/B. I/7. szám alatti lakás
1 szoba, konyha, előszoba, zuhanyzó, WC, 37 m²-es, komfortos
A lakás megtekinthető 2015. június 1. (hétfő) 10–10.30 között

Szociális helyzet alapján
 Sopron, Várkerület 65. fszt. 1. alatti lakás
1 szoba, konyha, előszoba, fürdőszoba, WC, 62 m²-es komfortos
A lakás megtekinthető 2015. május 28. (csütörtök) 10–10.30 között

 Sopron, Rozália u. 3. I/6. alatti lakás
2 szoba, konyha, fürdőszoba, WC, 60 m²-es komfortos
A lakás megtekinthető 2015. május 28. (csütörtök) 10.40–11.10 között

A pályázatok benyújtási határideje:
2015. június 10. (szerda) 8–12 és 13–16 óra között

A pályázati kiírás átvehető a Humánszolgáltatási Osztály Szociális Csoport irodáján, 
Sopron, Új u. 3. kizárólag ügyfélfogadási időben. 

Bővebb tájékoztatás kérhető személyesen és telefonon (tel.: 99/515–210)

Sopron Megyei Jogú Város

PÁLYÁZAT



1. intézmények
2. lakóközösségek
3. családi házak

4. balkon, erkély, terasz
5. vállalkozások

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) 
a 2015. évben, Sopron közigazgatási területén

VERSENYT
HIRDET A KÖVETKEZŐ KATEGÓRIÁKBAN

KÖRNYEZETSZÉPÍTÉSI
FELHÍVÁS! 

Részvételüket előre is köszönöm!
Dr. Simon István alpolgármester

A VERSENYBEN VALÓ 
RÉSZVÉTEL FELTÉTELE 
a nevezés, melyet a következő címre 
kell küldeni: Sopron Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatal Városgazdálkodási 
Osztály (9400 Sopron, Fő tér 1.).

AZ ÉRTÉKELÉST SZAKÉRTŐ 
BIZOTTSÁG VÉGZI JÚNIUS VÉGÉN

csatlakozó közterület gondozottsága

gondozottsága alapján

NEVEZÉSI HATÁRIDŐ
2015. június 12-ig 
Mindenkit, aki írásban nevezett be a nemes 
versenybe, minden kategóriában értékelnek.

GYŐZTESEKET KATEGÓRIÁNKÉNT 
HIRDETNEK, JUTALMUL VÁSÁRLÁSI 
UTALVÁNYT KAPNAK
I. helyezett: 50 000 Ft, 
II. helyezett: 40 000 Ft, 
III. helyezett: 30 000 Ft értékben.
A kategóriák győztesei kerámia 
emlékplakettet kapnak. 



PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Sopron Megyei Jogú Város Széchenyi István Tanulmányi Ösztöndíjára

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében a Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlésének 18/2011. (V.30.) önkormányzati 

rendelete  szerinti előkészítő-bizottság pályázatot hirdet 2015/2016. tanévre vonatkozóan 

Sopron Megyei Jogú Város Széchenyi István Tanulmányi Ösztöndíjára.

Az ösztöndíj egy teljes tanévre, azaz tíz hónapra szól. Az ösztöndíjjal járó juttatások:

- az ösztöndíj odaítélésének napját magában foglaló és azt követő szemeszter idejére havonta 44 200 Ft vissza nem térítendő támogatás,

- az ösztöndíjas nevére szóló sopron.hu végződésű e-mail cím,

- Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat protokoll-listáján való nyilvántartás, névre szóló meghívó az önkormányzat rendezvényeire,

- lehetőség az ösztöndíjas tevékenységének a helyi médiában való ismertetésére.

A pályázatok benyújtási határideje: 

 2015. szeptember 11., azokról Sopron Megyei Jogú Város 

Közgyűlése várhatóan 2015. október 31-ig dönt.

Dr. Fodor Tamás polgármester 
az előkészítő-bizottság elnöke

Postacím: „Széchenyi István tanulmányi 

ösztöndíj előkészítő-bizottság”, 9400 Sopron, Fő tér 1.

http://www.sopron.hu

A pályázatot a fenti rendelet mellékletét képező pályázati adatlapon kell benyújtani, és ahhoz a követ-

kezőket kell mellékelni:

a) pályázati adatlap, mely letölthető a www.sopron.hu honlapról 

b) a pályázati kérelem rövid indoklása (legfeljebb 2 A/4-es gépelt oldal terjedelemben),

c) a pályázó lakcímet igazoló hatósági igazolványának másolata (amennyiben a hatósági igazolvány nem igazolja egy-

értelműen, hogy a pályázó a pályázat benyújtását közvetlenül megelőzően legalább 5 éve soproni lakóhellyel ren-

delkezik, úgy annak igazolása az okmányirodától beszerzett dokumentummal lehetséges),

d) a pályázó részére az oktatási intézménye által kiállított eredeti hallgatói jogviszony-igazolás,

e) a pályázó utolsó két lezárt szemeszteréről kiállított indexének az oktatási intézmény által hitelesített fénymásolata,

f) dékáni ajánlás, és

g) egyéb tevékenységeket (szakmai, közéleti) igazoló dokumentum, vagy azok igazolása a dékáni ajánlásban.

A pályázat elbírálása során előnyt jelent, ha a pályázó államilag elismert nyelvvizsgával rendelkezik, valamint ha a pályázat 

beadását megelőzően:

a) kutatási tevékenységet folytatott, Országos Tudományos Diákkör, Tudományos Diákkör munkájában, szakmai tanulmá-

nyi versenyeken vett részt, helyezést ért el,

b) saját szakirányban magyar vagy idegen nyelven publikált, pályamunkát készített,

c) saját szakirányban konferencián előadást tartott, és erről a szervező által írásban adott igazolást csatol a pályázatához,

d) oktatáshoz kapcsolódó, így különösen demonstrátori tevékenységet folytatott,

e) hallgatói közéleti tevékenységet folytatott, így különösen Hallgatói Önkormányzatban részt vett, kollégiumi tisztséget 

töltött be, hallgatók számára rendezvényeket szervezett,

f) kiemelkedő élsportolói sporttevékenységet folytatott, sporteredményeket ért el és azt a pályázatához csatolva írás-

ban, bizonyítványmásolattal, konzulensi ajánlással, publikációs jegyzékkel vagy más alkalmas módon igazolja.

A pályázat elbírálása során az értékelésbe a kutatási tevékenységek, a publikációk, pályamunkák, a konferenciák, előadá-

sok, illetve a nyelvvizsgák száma is beszámít, azzal, hogy az azonos nyelven letett nyelvvizsgából az értékelőbizottság min-

dig a magasabb szintűt veszi figyelembe.

A pályázat elbírálása során az értékelésben a sporttevékenységek száma nem befolyásoló jellegű. 

Az ösztöndíjprogrammal kapcsolatban további információkért fordulhat Marek Jánoshoz a (99)515-429-es, valamint Boros 

Ildikóhoz a (99)515-442-es telefonszámokon.

Az ösztöndíjra pályázatot nyújthat be, aki a következő feltételeknek 

együttesen megfelel:

a) a pályázat benyújtását megelőzően legalább 5 éve folyamatosan sopro-

ni lakóhellyel rendelkezik,

b) államilag elismert magyar felsőoktatási intézmény teljes idejű alapkép-

zésben, mesterképzésben, vagy egységes osztatlan képzésben részt vevő 

hallgatója,

c) jelenlegi vagy korábbi tanulmányai során legalább két félévre bejelent-

kezett és a pályázat beadását közvetlenül megelőző két egymást követő 

szemeszterben legalább 55 kreditet megszerzett,

d) a pályázat benyújtását közvetlenül megelőző két egymást követő sze-

meszterben felvett összes tantárgyból elért tanulmányi eredményének 

számtani átlaga legalább 4,51,

e) tanulmányait az első diploma megszerzéséért folytatja,

f) kiemelkedő szakmai tevékenységéről dékáni ajánlással rendelkezik, és

g) a pályázat benyújtásakor a 30. életévét még nem töltötte be.

Az ösztöndíjra pályázatot nyújthat be az is, aki a fenti feltételeknek megfelel, 

és saját szakirányban ideiglenesen külföldön tanul, vagy nemzetközi tanulmá-

nyi versenyen vett részt.
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A műsorváltozás jogát  a szervezők fenntartják.

15:00  Bacskay Zoltán ”Shadows” retro  

  gitáros  önálló műsora

16:00  Lajtha László Néptánc Egyesület

17:00  Juventus Koncert Fúvószenekar

18:00  Borvirág együttes

19:00 Ágfalvi Német Nemzetiségi    

  Fúvószenekar 

20:00  Grappa Zenekar

14:30  Song Office operettválogatás, 

  Körei Katalin

15:30  Sopron Táncegyüttes, 

  Pendelyes Táncegyüttes

16:30  Hegykői Tűzoltózenekar

17:15  Kühne Koncert Fúvószenekar

18:00  Balatonfüred Város 

  Koncert Fúvószenekara

19:00  Budapest Ragtime Band

21:00  Flört Band

18:00  Sopron Város Fúvószenekara

19:00  Ünnepélyes megnyitó

19:30  Parno Graszt

21:00  R. Class

Május 29., 
péntek

Május 30., 
szombat

Május 31., 
vasárnap

Csárdáskirályn
őKálmán Imre

nagyoperett

Leopold Mária
Lippert-Weilersheim – Áron László

Cecília – Kalocsai Zsuzsa
   (Jászai-díjas, érdemes művész)

Edvin – Sövegjártó Áron

Szilvia – Füredi Nikolett

Bóni gróf – Savanyu Gergely

Stázi – Simon Andrea

Kerekes Ferkó – Szolnoki Tibor
    (Jászai-díjas)

Miska főpincér – Mikó István
    (Jászai-díjas)

SZEREPLŐK

Május 16. - június 12.

Közreműködik a produkció

zenekara és kórusának tagjai

Rendező:
Halasi Imre
(Jászai-díjas, érdemes művész)


