


Információ és jegyvásárlás:
Jegyiroda (Liszt Ferenc Konferencia és Kulturális Központ)
H-9400 Sopron, Liszt Ferenc u. 1. Telefon: +36-99-517-517

06. 17-18.
A VARÁZSFUVOLA

07. 17.
KARTHAGO, APOSTOL, EXPRESS

08. 19.
PÁNEURÓPAI PIKNIK
ünnepi koncert

06. 19.
SZEKERES ADRIEN

07. 22-23.
A DENEVÉR
Budapesti Operettszínház

08. 21.
HUNGARIKUMOK KAVALKÁDJA

06. 24-25-26. / 08. 05-06-07.
A DZSUNGEL KÖNYVE
Soproni Petőfi Színház

07. 29-30.
SZÉP NYÁRI NAP
Budapesti Operettszínház

08. 26-27.
FEKETE PÉTER
Madách Színház

07. 02.
MAGYAR ÁLLAMI NÉPI EGYÜTTES

08. 03.
TEATER TETAS JAKARTA

08. 28.
VUK
Madách Színház

07. 08-09-10.
ÉN, LEONARDO
ExperiDance Production

08. 12-13.
LUXEMBURG GRÓFJA
Budapesti Operettszínház

09. 09.
DEMJÉN 70

07. 15-16.
MACSKÁK
Madách Színház

08. 14.
RÓMAI VAKÁCIÓ

09. 10.
GÁBRIEL - ORFEUM
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Katáng együttes

Magyar Népmese Színház

Viseletverseny

Kiskalász zenekar

Madzag bábegyüttes

Kalapos bűvész óriásbuborékjai Tündérkert

… és még sok játék, csoda, mese

Tündérszárny és manósapka viselése a Deák téren is ajánlott!

www.prokultura.hu, www.facebook.com/tunderfesztival

2016.
június 25.
Deák tér







Kor ok és stílusok
CHIOGGIAI CSETEPATÉ - ŐSZI SZONÁTA -

DIÓTÖRŐ - MACBETH - MY FAIR LADY

Részletes műsor: www.soproniszinhaz.hu

VÁLTSON BÉRLETET
A SOPRONI PETŐFI SZÍNHÁZ

2016/17-ES ÉVADÁRA!

a Soproni Fotóművészeti Kör

Jubileumi kiállítás 
„Pillanatkép” címmel
2016. június 19. - július 10.

Liszt Ferenc Konferencia és 

15
éves





Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
pályázatot hirdet

VAGYONGAZDÁLKODÁSI ÜGYINTÉZŐI
köztisztviselői állásra.

Pályázati feltételek:
felsőoktatásban szerzett jogi vagy közigazgatási képzési ágban szerzett végzettség (diploma)
vagy gazdaságtudományi szakképzettség (diploma),
számítógépes felhasználói ismeretek (Word, Excel, Internet-használat),
büntetlen előélet,
magyar állampolgárság,
cselekvőképesség,
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tv. (Kttv.) 85. §-a
alapján ne álljon fenn összeférhetetlenség,
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség.

Előnyt jelent:
közigazgatásban szerzett gyakorlat,
ingatlanforgalmi értékbecslések készítésében való jártasság, esetleg ilyen képesítés.

Munkakör fő tartalma:
Önkormányzati helyiségek és beépítetlen területek (egyéb ingatlanok) bérleti jogviszonyaira vonatkozó ügyek 
intézése. Az ingatlan- és helyiségértékesítések szakszerű és jogszerű előkészítése, pályázatok, licittárgyalások 
lefolytatása, az eladás lebonyolítása. Közreműködés az önkormányzati tulajdonú ingatlanokat érintő 
telekalakításokban.

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

Illetmény és juttatások:
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a hivatal Közszolgálati Szabályzata szerint.

A kinevezés határozatlan időre szól. A próbaidő: 6 hónap.

További információ kérhető Papné Horváth Barbara osztályvezetőtől a 99/515–124-es telefonszámon.

A jelentkezéseket 2016. július 15-ig az alábbi címre kérjük benyújtani:
Dr. Sárvári Szabolcs jegyző

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

A borítékra kérjük ráírni „Vagyongazdálkodási ügyintéző” 

A pályázat elbírálásának rendje: 
A pályázatok 2016. július 31. napjáig kerülnek elbírálásra. Az elbíráló a pályázatok megtekintése után dönt a 
pályázók meghallgatásáról. 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 betölthető: 2016. augusztus 1. napjától.

Sopron Megyei Jogú Város

PÁLYÁZAT



Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
pályázatot hirdet

KÖZTERÜLET-FELÜGYELŐI
köztisztviselői állásra.

A munkakör alkalmazási feltételei:
felsőoktatásban szerzett közszolgálati szakképzettség; vagy felsőoktatásban 
szerzett szakképzettség és közszolgálati másodfokú szakképesítés,
közszolgálati középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és közszolgálati 
szakképesítés; vagy középiskolai végzettség és közterület-felügyelői vizsga, 
számítógépes felhasználói ismeretek (Word-, Excel-, Internet-használat),
büntetlen előélet,
cselekvőképesség,
magyar állampolgárság,
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése,
a kinevezés előtt egészségügyi, fizikai és pszichikai alkalmassági vizsgálaton való
részvétel és alkalmasság,
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tv. (Kttv.) 85. §-a alapján
ne álljon fenn összeférhetetlenség.

Várunk olyan jelentkezőket is, akik nem rendelkeznek közterület-felügyelői vizsgával, de annak 
letételét vállalják (a költséget a hivatal biztosítja, tanulmányi szerződés keretében).
Előnyt jelent: német nyelvismeret.

A munkakör fő tartalma:
A közterület-felügyeletről szóló törvényben rögzített feladatok ellátása (közterület jogszerű használatának, 
rendjének és tisztaságának ellenőrzése és a szükséges intézkedések megtétele, közreműködés az épített 
környezet, az önkormányzati vagyon, a közrend és közbiztonság védelmében) és önkormányzati rendeletekben 
meghatározott közterület-felügyelői feladatok ellátása.

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

Illetmény és juttatások: 
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a hivatal Közszolgálati Szabályzata szerint.

A kinevezés határozatlan időre szól. A próbaidő: 6 hónap.

További információ kérhető Papné Horváth Barbara osztályvezetőtől a 99/515–123-as telefonszámon.

A jelentkezéseket 2016. június 30-ig az alábbi címre kérjük benyújtani:
Dr. Sárvári Szabolcs jegyző részére

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

A borítékra kérjük ráírni „Közterület-felügyelő munkakör”
A pályázat elbírálásának rendje: A pályázatok 2016. július 14. napjáig kerülnek elbírálásra. Az elbíráló a 
pályázatok megtekintése után dönt a pályázók meghallgatásáról. 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 betölthető az elbírálást követően azonnal. 

Sopron Megyei Jogú Város

PÁLYÁZAT





VÁRJUK OLVASÓINK LEVELEIT!
Segítsen nekünk! Ossza meg véleményét szerkesztőségünkkel! 
Van egy jó története? Ismer érdekes embereket? 

Szerkesszük közösen a Soproni Témát! 
szerkesztoseg@sopronitema.hu



Időpont:  
2016. 06. 17-18-19. (péntek – szombat - vasárnap)

Helyszínek:
FOTON FESZTIVÁLSZÍNPAD – Várkerület:

a fesztivál fő programjai, szórakoztató műsorok

BFSI PÓDIUMSZÍNPAD – Fő tér:
folklórműsorok, bábszínház, koncertek

ZÖLDUDVAR – Erdészeti Múzeum:
(szombaton 14-17.00): lenyomatkészítés Gutenberg nyomában,

nyakláncfűzés tiszafából, táncház (pénteken 21-24.00)

JÁTÉKSAROK – Várkerület:
a Szélkakas játékmasinái – megújult játékokkal, körhintával

VÁSÁRTÉR - Várkerület:
bor- és néptáncfesztivál – sokszínű kulturális kavalkád

Soproni és meghívott néptáncegyüttesek - Kónyai Gipsy Band - Makám - 
InFusion Trio - Drazsé zenekar - T. Horváth József - What’sUpCi -

Magyarvista Social Club - Váczi Eszter & Quartet - Tűzugrás - Apnoé zenekar -
Fölszállott a páva gálaműsor

SOPRON 
FOLKFEST

Éjszakája
KékfrankosokSoproni

Ünnepi H
etek

nyitó h
étvégéje

BOR és NÉPTÁNC –
továbbá népzene, világzene, jazz és
szórakoztató tánczene a MINŐSÉG jegyében!

2016. 
PROGRAMAJÁNLÓ

Széchenyi tér, Várkerület, Fő tér, Erzsébet-kert

XIV. Soproni Horvát Napok
Június 24. 18:00 Keresztelő Szent János-templom ablakainak ünnepélyes felszentelése 
 19:30 Bor és tambura – zenés mulatság a Rejpál-ház udvarán

Június 25. 17:00 VIII. Regionális tanulmányok bemutatója a Rejpál házban 
 20:00 Piano- és tamburakoncert a Liszt Ferenc Konferencia Központban

Június 26. 16:00 Ünnepélyes szentmise a Szent Mihály-templomban 
 18:00 Gálaműsor a Várkerület – Mária-szobornál

Széchenyi tér, Várkerület, Fő tér, Erzsébet-kert Június 26. 

Nemzetközi Fúvószenekari Találkozó
 10.00 Vendégzenekarok felvonulása. 
  Útvonal: Széchenyi tér – Várkerület – Fő tér 
 14.30 Vendégzenekarok térzenéje az Erzsébet-kerti zenepavilonban

Részletes program: www.prokultura.hu




