


A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége (KÉSZ)

„Mit? Miért? Hogyan?
Magyarország jobban teljesít…”

Sopronban tartja
2013. június 19-én, szerdán este 6 órától

a Liszt Ferenc Konferencia és Kulturális Központban
(Liszt Ferenc utca 1.).

Meghívott vendégek: 

Kövér László

Rogán Antal

Fodor Csaba

Lanczendorfer Erzsébet



A SMJV Egyesített Bölcsődék 
- júliusi munkakezdéssel – 

felvételt hirdet

KONYHALÁNY
munkakör betöltésére.

A munkavégzés helye: 
Központi Előkészítő Konyha 

(Soproni Horváth József u. 6.)

Munkaidő:
4.00-től – 8.00-ig.

A jogszabályi változások miatt nyugdíjas munkavállalót 
NEM ÁLL módunkban foglalkoztatni!

Jelentkezni írásban lehet 
rövid önéletrajzzal az alábbi címen:

SMJV Egyesített Bölcsődék
9400 Sopron, Szarvkői u. 1. - Titkárság



SAJTÓKÖZLEMÉNY
Van-e élet bányászat nélkül? 

 
témanapok megvalósítása a 

TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0218 
Támogatás összege: 7 075 830 Ft

2013/06/12

A napokban sikerrel zárult a Központi Bányászati 
Múzeum A „Van-e élet bányászat nélkül?” On-line 

-

Kulturális intézmények 
részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok 
ellátásában

-

A témanapok részben a múzeum berkein belül, 
részben tanulmányi kirándulások formájában zaj-

-

A program keretén belül 5 oktatási intézménnyel 

-
-
-

Központi Bányászati 
Múzeum Alapítvány 
9400 Sopron, Templom u. 2. 
e-mail: info@kbm.hu 
www.kbm.hu 
www.ujszechenyiterv.gov.hu

 

Az alábbi képzéseinkre fogadunk még jelentkezéseket:

- Szakközépiskola 9. osztály (kertészet és parképítés)
- Érettségire felkészítő 2 éves ifjúsági osztály

szakmával rendelkezőknek (csak közismereti képzés)
- Virágkötő és virágkereskedő; Szőlész-borász;
- Parképítő és -fenntartó technikus

LIPPAI, A KERTÉSZETI!
VM DASZK, Lippai János

Kertészeti Szakképző Iskola és Kollégium
Sopron, Bánfalvi út 48-50. Tel.: 20/392-6625, 20/356-1910
web: www.lippai.sulinet.hu; e-mail: lippai.iskola@gmail.com



Tündérszárny vagy manósapka viselése még mindig ajánlott!

Részletes program: www.prokultura.hu

A belépés ingyenes!

6.Soproni
Tündér-

fesztivál

2013. JÚNIUS 22., SZOMBAT
GYIK – ERZSÉBET KERT



A Sopron Régió Turisztikai Központ Nonprofit Kft.

TURISZTIKAI  IRODAI  ASSZISZTENS
munkakörbe keres munkatársat.

Feladatok:

Kötelező elvárások:

Előnyt jelent:

Munkavégzés helye: 

tdm@sopron.hu
www.sopronholding.hu - holding@sopronholding.hu - zöld szám: 99/514-600  - www.facebook.com/sopronholding

ZÖLDTERÜLET-GAZDÁLKODÁSI DIVÍZIÓ

A kiskertekhez hasonlóan, a városban is elkezdődtek a 
fűnyírási munkálatok, amelyek minden évben szezonálisan, 
áprilistól októberig tartanak. Sopronban mintegy 100 hek-
tárnyi zöldfelület található, amely fenntartási kategóriákra 
osztva, folyamatos gondozás alatt áll. A különböző kategóriájú 
területeken eltérő gyakorisággal történik a fű nyírása, 
kaszálása, de egy szezonon belül minden területen legalább 
háromszor. Idén a kitolódott tél és az azt követően hirtelen 
jött meleg idő nagymértékben kedvezett a fű növekedésének, 
melyhez hozzájárult a csapadékos tavaszi időjárás is. 
Emiatt a Sopron Holding Zrt. szakemberei az elmúlt 
hetekben feszített tempóban dolgoztak.

Írta: Nagy Zsolt főkertész, Sopron Holding Zrt. zöldterület-gazdálkodási divízióvezető

A parkgondozók munkájuk során többféle gépet használnak: a ráülős nagygépekkel az egybefüggő, 
egységes felületeket nyírják, ezután a tologatós és az önjáró fűnyírókkal, valamint a damilos 
fűkaszákkal a nagygépek által elnagyoltan nyírt részeket fi nomítják, tökéletesítik. Továbbá kifejezetten 
rézsűkaszálásra alkalmas nagygéppel, Rasanttal nyírják az elkerülő út meredekebb felületeit.
A Sopron Holding Zrt. régóta ugyanazzal a technológiával biztosítja a fűfelületek gondozását, amely nem 
tartalmazza a nyesedék elhordását, megfelelő kapacitás hiányában. Ez azonban a fű és a talaj egészsége 
szempontjából nem okoz problémát, hiszen egy-egy fűnyírás után a megmaradt nyesedék a következő munka 
alkalmával újra elaprózásra kerül, így könnyen lebomlik. Ezen kívül a fűnyírás hozzájárul a gyep egészséges 
fejlődéséhez, hiszen rendszeres nyírással a fűszálak egyre vastagabbak lesznek, így könnyebben el 
tudják fojtani a gyomnövényeket. 
A következő hónapokban a folyamatos és rendszeres fűnyírási munkálatok révén Sopron lakossága 
továbbra is élvezheti a város kellemes és rendezett megjelenését.

JÚNIUSI MUNKÁLATOK – Fűnyírás











ízelítő
Az Ízutazásról jól ismert Hévízi 
Termelők kínálják portékáikat
minden hónap második péntekén
a Liszt-központ előtt.
Hoznak magukkal mézet, lekvárt, 
savanyúságot és kézművesárukat is.

Újra Termelői 
piac Sopronban

2013

LISZT-KÖZPONT

JÚNIUS 14.
PÉNTEK

8–16 ÓRÁIG

Nálunk biztosan megnyalja mind a 10 ujját!

 Sopron, Liszt Ferenc u. 1.

JE
GY

IR
O

DA
 

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

Tündér- és
manóvonulás

2013. június 14., péntek 16.00 óra
Indulás a Liszt-központtól

Várunk minden tündért és manót!
Tündérszárny és manósapka

viselése ezúttal is ajánlott!



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! 

 csaphornyos (hagyományos) parkettalerakás
 szalagparketta-lerakás
 intarzia és csillagparketta lerakása
 lamella és 2 rétegű parketta lerakása
 parketták javítása
 parketták csiszolása lakkozása, viaszolása
 vakpadlójavítás, új vakpadló kialakítása
 szőnyegpadló lerakása
 betonkiegyenlítés (padloponozás)

Minden, a
mi parke

tta,

és azza
l kapcs

olatos!

Molnár Kálmán parkettázó

9407 Sopron, Halastó utca 11. www.molnarparketta.hu



ÁLLÁST KÍNÁL
A reklám- és üzleti ajándéktárgyakat forgalmazó,

magyarországi bázisú Díszker Kft.
csapata teljesítményének fokozása érdekében keres

munkatársakat.
Munkakör leírása

 Új partnerek akvirálása,
 Régi partnerekkel történő kapcsolattartás,
 Ajánlatadás és a realizált megrendelések teljes körű kezelése,
 A kereskedelmi munkához kapcsolódó adminisztráció elvégzése.

Elvárás
 Felsőfokú végzettség,
 Német nyelvtudás,
 Értékesítés területén szerzett tapasztalat,
 Microsoft Office-programcsalád ismerete,
 Kereskedelmi területen szerzett tapasztalat szükséges,
 B kategóriás jogosítvány.

Személyes kompetenciák
 Önálló és kreatív munkavégzés,
 Magas kommunikációs és jó kapcsolatteremtő készséggel kiegé-
szülve.

Amit kínálunk 
 Versenyképes juttatási csomag, dinamikus csapat, változatos 
munkakör, szakmai fejlődési lehetőség

Munkavégzés helye: Sopron és környéke

Amennyiben tapasztalatod megfelel elvárásainknak,
és szívesen lennél csapatunk tagja, fényképes kézzel és géppel is 

megírt önéletrajzod és motivációs leveled
az alábbi címen várjuk:

A borítékra kérjük, írd rá: „üzletkötő” jelige.
2131 Göd Pf.: 84.







JEGYIRODA:

MEGNYITÓ ÜNNEPSÉG
Június 21., péntek 19.30, Fő tér
Köszöntőt mond:
Dr. Fodor Tamás, Sopron MJV polgármestere
Néptáncfesztivál – a Sopron FolkFest műsora             
SingSingSing – musicalshow
A Soproni Petőfi Színház társulatának előadása

SZABADTÉRI KONCERTEK
Július 12., péntek  20.00,  Fő tér
TÁNCDALFESZTIVÁL 2013

Kovács Kati Aradszky László
Soltész Rezső Apostol együttes

Július 13., szombat 20.00, Fő tér
OPERETT- ÉS NÓTAEST

Zsadon Andrea
Szolnoki Tibor
Puka Károly és együttese

Július 20., szombat 20.00
Lövér Kemping
FENYŐ MIKLÓS KONCERT 

2013

2013/14
Mindenki  játszik.

LISZT 
FERENC
BéRLET

BÉRLETVÁSÁR A PRO KULTÚRA JEGYIRODÁBAN:
Liszt Ferenc Konferencia és Kulturális Központ
9400 Sopron, Liszt F. u. 1.
Tel.: +36-99/517-517, 517-518
www.prokultura.hu | www.gyfz.hu

A ZENE VILÁGNAPJA
Gyôri Filharmonikus Zenekar, Berkes Kálmán

JANDÓ JENÔ kamaraestje

THE KING’S SINGERS
FARSANGI KONCERT
Gyôri Filharmonikus Zenekar, Berkes Kálmán

KOBAYASHI KEN-ICHIRO 
SOPRONI LISZT FERENC
SZIMFONIKUS ZENEKAR
és Somodari Péter

LISZT FERENC HANGVERSENYBÉRLET 
A GYÔRI FILHARMONIKUS ZENEKAR ÉS 
A PRO KULTÚRA SOPRON NONPROFIT KFT. 
KÖZÖS RENDEZÉSÉBEN!


