






A Vendéglátós Szakképzésért Alapítványt 
(9400 Sopron, Ferenczy János u. 3.) a bíróság 
az 50.057/1998/9. számú végzésével közhasz-
nú szervezetként nyilvántartásba vette 1998. 
május 27-én.

 Az alapítvány közhasznú tevékenysége a 
Soproni Idegenforgalmi, Kereskedelmi és 
Vendéglátó Szakképző Iskola tanulóinak 
támogatása, a képzés feltételeinek javítása, 
a bel- és külföldi kapcsolatok ápolása.

 Munkaviszonyban vagy szerződéses jogvi-
szonyban foglalkoztatott személy nincs az 
Alapítványnál. Az Alapítvány vállalkozási 
tevékenységet nem folytatott.

 Az Alapítvány 2013. évi közhasznú tevé-
kenysége:

Nyitó tőke 3 691 846 Ft

Összes bevétel 398 126 Ft

Összes kiadás 319 155 Ft

Nyereség 78 971 Ft

Tőketartalék 3 770 817 Ft

A Vendéglátós

Szakképzésért 

Alapítvány

közhasznú jelentése



Június 20., péntek  20.30 – Soproni Petőfi Színház

Tamási Áron: 
VITÉZ LÉLEK

A Nemzeti Színház vendégjátéka
Főszereplők:

Trill Zsolt, Horváth Lajos Ottó, 
Reviczky Gábor, Nagy Anna, 

Mécs Károly
Rendező: 

Vidnyánszky Attila
Jegyár: 2.800 Ft és 2.200 Ft



PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata

pályázatot hirdet a
Sopron, Paprét 26. sz. alatti épület és a

mellette elhelyezkedő beépítetlen területek
együttes értékesítésére

Az ingatlanok: 
Helyrajzi száma: területe művelési ága:
  2348 1673 m² lakóház, udvar,
  gazdasági épület
  2349  545 m² gazdasági épület, udvar
  2347/5 1019 m² beépítetlen terület
  2347/6 1079 m² beépítetlen terület
Az ingatlanok együttes értékesítésének irányára: 

178.191.200 Ft
A fenti irányáron felül a beépítetlen területek
– építőtelkek – 22.607.424 Ft (együttes) áfáját

is meg kell fi zetni. 
A pályázat benyújtásának határideje:

2014. június 16., 16.00 
A pályázat elbírálásának határideje: 2014. június 30.

Az ingatlanok megtekintésének időpontja:
2014. június 12. 13.00 órakor

A pályázat követelményei, értékelési szempontjai,
valamint a pályázattal kapcsolatos további

tudnivalók elérhetők a www.sopron.hu önkormányzat 
alportálján a pályázatok között.

Információ kérhető a Polgármesteri Hivatal
Városgazdálkodási irodáján Bschaden Lajos ügyintézőtől

(tel: 99/515–135).

Június 22., vasárnap 19.00 – Soproni Petőfi Színház

Miklós–Kocsák: 
ANNA KARENINA

musical–opera
A Veszprémi Petőfi Színház vendégjátéka

Főszereplők:
Halas Adelaida, Sasvári Sándor, 

Varga Miklós, Trokán Anna
Rendező: 

Szerednyey Béla
Jegyár: 3.800 Ft és 3.200 Ft



Június 6., 7., 19.00 
Soproni Petőfi Színház

Közreműködnek: 
Buch Tibor, Vastag Csaba, Vastag Tamás, 

Szomor György, Halas Adelaida

Jegyár: 3.800 és 3.200 Ft

SING SING SING 2
musicalshow



Sopron Megyei Jogú Város
pályázatot hirdet

2 db önkormányzati lakás 
szociális helyzet alapján
 történő bérbevételére

Pályázni lehet:

Sopron, Újteleki u. 12. fszt. 3. szám alatti 
1 szobás, 48 m²-es, komfortos lakásra.

A lakás megtekinthető:
2014. 06. 10. (kedd) 9.00–9.30 között

Sopron, Balfi  u. 7. I/5. szám alatti 
1 és fél szobás, 43 m²-es, összkomfortos lakásra 

A lakás megtekinthető:
2014. 06. 10. (kedd) 10.00–10.30 között

 A pályázatok benyújtási határideje:
2014. június 18. (szerda)

8.00–12.00 és 13.00–16.00 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)

KERTÖNTÖZÉS – TERASZKLÍMA
teraszburkolatok és szaunák építése
– Több évtizeddel ezelőtt családi vállalkozásként indultunk, és a korábbi cégprofilokat 

idővel a szaunaépítés és az automata kertöntöző rendszerek tervezése és telepítése vál-

totta fel. A saját szauna és a kertünkbe telepített öntözőrendszer sikere után előbb a ba-

rátoknak készítettünk, illetve telepítettünk hasonlókat, majd kiléptünk a bel- és külföl-

di piacra, minden dicsekvés nélkül mondhatom, hogy egyre nagyobb sikerrel – tudtuk 

meg Karner Gábortól és Wéber Judittól, a RAKKAUS ügyvezetőitől. 

A cég munkatársai a kert felmérését követően megtervezik a legoptimálisabb szóró fej-

el osztást, figyelembe véve a terepviszonyokat, a növények vízigényét és a legtakaréko-

sabb öntözővíz-felhasználást. Az esőérzékelős öntözőrendszer teljesen rejtett, automa-

tikus, egy program szerint kapcsol be és ki, nem igényel felügyeletet.

– Cégünk teraszklímák telepítését is vállalja, mely azt a célt szolgálja, hogy a nyári ká-

nikulában is kiülhessünk a teraszunkra. Az elv egyszerű: a víz párolgása hőt von el a kör-

nyezettől, a porlasztott mikro csep pek gyorsan párolognak, így akár 10–15 fokos hőmér-

sékletcsökkenést is elérhetünk a forró nyári napokon.

Bár a szaunázás inkább téli kikapcsolódás, de célszerű azokat ilyenkor megépíteni. A 

RAKKAUS ugyanis thermowood faanyagból (teljesen vegyszermentes, környezetbarát 

és vetemedésmentes eljárás a faanyag teljes körű védelmére) teraszburkolatok meg-

építése mellett vállalja finn- és infraszaunák szakszerű telepítését és építését is.

– Állítom, hogy egy fárasztó nap után otthon beülni a szaunába, ellazítani izmainkat és 

idegeinket nemcsak egészséges, de nagyon kellemes is – mondja végül Karner Gábor, a 

RAKKAUS ügyvezetője.

Érdeklődés, elérhetőségek: 
www. rakkaus.at
e-mail: info@rakkaus.at
telefon: +36 30/639–1639



Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
pályázatot hirdet a

Városfejlesztési Osztályára 

BERUHÁZÁSI ÜGYINTÉZŐ   
határozatlan idejű köztisztviselői állásra.

Pályázati feltételek:      
építőmérnöki végzettség,     
számítógépes felhasználói ismeretek (Word, Excel, Internet-használat),
büntetlen előélet,
magyar állampolgárság,
a Közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tv. (Kttv.) 85. §-ában foglaltak alapján
ne álljon fenn összeférhetetlenség,
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalása.

Előnyt jelent:
A versenyszférában szerzett, legalább 3 éves szakmai kivitelezésben eltöltött gyakorlat.

Munkakör fő tartalma:
Az önkormányzati nagyprojektek megvalósításának szervezése, felügyelete. 

A pályázatnak tartalmaznia kell:
önéletrajzot, a 45/2012.(III.20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerint, 
az iskolai végzettséget igazoló okirat másolatát, 
előzetes nyilatkozatot arról, hogy a Kttv. 85. §-ában meghatározott összeférhetetlenségi ok a
pályázat benyújtásakor fennáll-e,
3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.

Bérezés és egyéb juttatások:
A Közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény szerint, valamint a hivatal Közszolgálati 
Szabályzata alapján.

A próbaidő 6 hónap.

További információ kérhető Bartal Gábor osztályvezetőtől a 99/515–289-es telefonszámon.

A jelentkezéseket 2014. június 19-ig az alábbi címre kérjük benyújtani:
Dr. Dobos József jegyző

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
9400 Sopron, Fő tér 1. 

A borítékra kérjük ráírni „Beruházási ügyintéző”.

A pályázat elbírálásának rendje:
A pályázatok 2014. június 27-ig kerülnek elbírálásra. A munkáltató a pályázatok megtekintése és a legjobb 
pályázatokat benyújtókkal történő interjú lefolytatása után hoz döntést. A pályázók a pályázat eredményéről 
az elbírálást követően 8 napon belül értesítést kapnak. A pályázat benyújtásának tényét és annak tartalmát az 
adatvédelmi előírásoknak megfelelően kezeljük.

Az állás az elbírálást követően azonnal betölthető.

Sopron Megyei Jogú Város

PÁLYÁZAT







BÉRLETEZÉS
2014/2015.

Végtelen Európa – Az elveszett levél

Zene, New York, Szerelem – Caligula helytartója

Madárezredes  – Csárdáskirálynő

Dorottya  – Egérfogó – István király

Jászai Mari: Magam keresése – Macskajáték

Toldi – Luke és Jon – A hatalmas színrabló

Süsü, a sárkány – Réz erdő lakói

Bérletmegújítás: 2014. május 5. – június 10.
Új bérletek váltása: 2014. június 10. – július 12.
  2014. augusztus 21-től
Gyermek- és ifjúsági bérletek
 - előjegyzése: a szervezes@prokultura.hu e-mail címen
  vagy a 99/517–524-es telefonszámon
 - fizetése és átvétele: a Jegyirodában,
  2014. szeptember 29. és október 10. között

A műsorváltozás jogát fenntartjuk!

Liszt Ferenc Konferenc  Sopron, Liszt Ferenc u. 1.
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www.prokultura.hu www.facebook.com/prokultura


