


GEERS Hallókészülék Szaküzlet
Sopron, Várkerület  106. • Tel.: 99/887-008
Nyitvatartási idő: hétfő-szerda: 8-16:30 óráig; csütörtök: 8-18 óráig; péntek: 8-14 óráig

Az akció feltételei: Egy személy, csak egy csomag elemre jogosult. Az elemet csak nyilvántartási 

kiskönyvvel rendelkező személy veheti át. A hirdetés nem minősül ajánlatnak. A kép csak illusztrá-

ció. További információért forduljon a GEERS Hallókészülék Kft. szaküzleteihez. www.geers.hu

GEERS
HALLÓKÉSZÜLÉK

INGYEN HÍVHATÓ
INFORMÁCIÓS VONAL

06-80/182-182

2013. július 12-én 11-13 óra között 
a hallókészülék-elemet ingyen adjuk!

INGYENES
ELEM 
PERCEK 



Soproni Erzsébet 
Oktató Kórház és 

Rehabilitációs Intézet 
pénzügyi és számviteli 

osztálya
felvételre keres munkájára igényes

KÖNYVELŐT
Alkalmazási feltételek:

Előny:

Jelentkezés: 
 szjutka@sopronkorhaz.hu 



KÉPZÉSI AJÁNLATOK A FÁYBÓL
NAPPALI RENDSZERŰ
SZAKISKOLAI VÉGZETTSÉGŰEKNEK
2 ÉV ALATT ÉRETTSÉGIRE FELKÉSZÍTÉS
ÉRETTSÉGIZETTEKNEK 1 ÉVES OKJ-S KÉPZÉSEK:

 postai ügyintéző
 pénzügyi-számviteli ügyintéző
 logisztikai ügyintéző
 idegen nyelvi titkár

FELNŐTTKÉPZÉS
OKJ-S KÉPZÉSEK:

 társadalombiztosítási ügyintéző
 valutapénztáros és valutaügyintéző
 pénzügyi-számviteli ügyintéző
 mérlegképes könyvelő

OKLEVELES TANFOLYAMOK:
 gépíró
 számítástechnikai
 belső auditor
 spanyol nyelv

Részletes tájékoztatás
honlapunkon:
www.fay.sopron.hu

Fáy András Közgazdasági,
Üzleti és Postai Szakközépiskola
9400 Sopron, Teleki Pál út 26.
Tel: 06-99/510-092, Fax: 06-99/510-093
e-mail: fay@sopron.hu, honlap: www.fay.sopron.hu

Az                    szervezésébenINTERAMG 
PRODUKCIÓ

Fővédnök: dr. Fodor Tamás Sopron Megyei Jogú Város Polgármestere

18.00 
Pendelyes 

Táncegyüttes
19.30

Megnyitó
20.00

Happy Dixie
22.00

Balkan Night Disco
DJ’s Tégla, LM, BT

15.00 
Fúvós zene

16.00
Acoustic Dreams

18.00
Prakker

20.00
Fenyő Miklós

22.00
Flört Band

11.00 
Ünnepélyes 
megnyitó

dr. Fodor Tamás
11.30-tól 

Előfutamok
13.00-tól 

Lovas bemutató 
programok

17.00 
Döntő

Eredményhirdetés, 
díjkiosztás

18.00
Lasy Diamonds (A)

19.00
Massengers

21.00
ByeAlex

FELNŐTT BELÉPŐ: 950 FT 
GYEREKJEGY: 400FT

MINDEN JEGY 3 NAPRA ÉRVÉNYES

Várjuk lovasok nevezését: 06–70/3638 109

Július 19. péntek Július 20. szombat Július 21. vasárnap

Ezenkívül: Gyermek programok, 
Kézműves vásár, Gasztronómiai vásár



Térzene
Ingyenes koncert a

Liszt-központ előtti teraszon
Július 14., vasárnap 18 óra

Varga Gábor zongora és
Stöckert Ádám marimba



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

ZÖLDTERÜLET-GAZDÁLKODÁSI DIVÍZIÓ

A nyári hónapokban a városunkat díszítő mintegy 3000m2 
virágágy, a kiültetett virágedények és a tavaszi-őszi időszakban 
telepített fák, cserjék gondozásának jelentős részét képezi 
a megfelelő öntözés a növények optimális fejlődésének 
érdekében. A locsolás kétféle módon valósul meg: kiépített 
automata öntözőrendszerekkel illetve a víz öntöző-
felépítményes gépjárművel történő helyszínre szállításával.
A manuálisan végzett vízpótlás során szakképzett munkatársunk 
menetrendszerűen meghatározott program szerint járja végig 
– folyamatos jelleggel – az ágyásokat. Az ehhez szükséges vizet 
a jereváni Ibolya tó mellett található kútból nyerjük, melyhez 
alkalmanként speciális tápoldatot is adagolunk a 3000 literes 
víztartályba, így biztosítva a folyamatos tápanyag-utánpótlást.

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

A városban található virágos felületek egy része, azaz a körforgalmak többsége, a Széchenyi tér, a Petőfi  tér és a 
Deák tér automata öntözőrendszerrel ellátott, melynek két típusát – a csöpögtetős és a kombinált 
változatot – alkalmazzuk. Ezek saját vezérléssel rendelkeznek, amelyek meghatározott időszakonként 
és intervallumban aktiválódnak. Továbbá esőérzékelő is tartozik hozzájuk, melynek segítségével 
megakadályozható, hogy az öntözőrendszer esős időjárás esetén is elinduljon. Érzékenységüktől 
függően azonban bizonyos mennyiségű csapadék – általában pár milliméter – lehullása szükséges 
leállásukhoz, ebből kifolyólag bizonyos esetekben úgy tűnhet, hogy esőben öntöz a rendszer.
A nyáron gyakran előforduló, hirtelen jött és többnyire rövid ideig tartó záporok a zöldfelületek legfelső 
körülbelül 1 cm-ét érintik, így nem jutnak el a növények gyökérzónájáig, ezért ilyen időjárás esetén 
– különösen a szél esetleges szárító hatására – öntözőrendszereink aktivitása nem jelent problémát. Kánikula
illetve hőségriadó esetén pedig fokozott odafi gyeléssel öntözzük a kiültetett növényeket a kiszáradás 
elkerülése végett. Ezen kevésbé látványos tevékenység elengedhetetlenül fontos Sopron 
zöldvagyonának fenntartásáért és megőrzéséért.

JÚLIUSI MUNKÁLATOK – Öntözés

Július 12., péntek 20.00
Liszt-központ

A SONITUS 
SCARBANTIAE

NŐI KAR
koncertje

Vezényel: Harcz Katalin

 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





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 2013/2014-es

tanévre vonatkozóan Sopron Megyei Jogú Város Széchenyi István Tanulmányi Ösztöndíjára.
Az ösztöndíj egy teljes tanévre, azaz tíz hónapra szól. Az ösztöndíjjal járó juttatások:

a) az ösztöndíj odaítélésének napját magában foglaló és azt követő szemeszter idejére havonta 44.200 Ft vissza nem térítendő támogatás,
b) az ösztöndíjas nevére szóló sopron.hu végződésű e-mail cím,
c) Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat protokoll-listáján való nyilvántartás, névre szóló meghívó az önkormányzat rendezvényeire,
d) lehetőség az ösztöndíjas tevékenységének a helyi médiában való ismertetésére.

Az ösztöndíjra pályázatot nyújthat be, aki a következő fel-
tételeknek együttesen megfelel:

a) a pályázat benyújtását megelőzően legalább 5 éve folya-
matosan soproni lakóhellyel rendelkezik,

b) államilag elismert magyar felsőoktatási intézmény teljes 
idejű alapképzésben, mesterképzésben vagy egységes osz-
tatlan képzésben résztvevő hallgatója,

c) jelenlegi vagy korábbi tanulmányai során legalább két fél-
évre bejelentkezett, és a pályázat beadását megelőzően 
legalább 55 kreditet megszerzett,

d) a pályázat benyújtását 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 ren-
delkezik, és

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

Az ösztöndíjra pályázatot nyújthat be az is, aki a fenti feltéte-
leknek megfelel, és saját szakirányban ideiglenesen külföldön 
tanul, vagy nemzetközi tanulmányi versenyen vett részt.

A pályázatok benyújtási határideje
2013. szeptember 10., azokról

Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése
2013. szeptember 30-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 be-
nyújtani, és ahhoz a következőket kell mellékelni:

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

b) a pályázó lakcímet igazoló hatósági igazolványának másolata (amennyiben a ható-
sági igazolvány nem igazolja egyértelműen, hogy a pályázó a pályázat benyújtását 
közvetlenül megelőzően legalább 5 éve soproni lakóhellyel rendelkezik, úgy annak 
igazolása az okmányirodától beszerzett dokumentummal lehetséges),

c) a pályázó részére az oktatási intézménye által kiállított eredeti hallgatóijogviszony-
igazolás,

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

e) dékáni ajánlás, és

f ) egyéb tevékenységeket (szakmai, közéleti) igazoló dokumentum, vagy azok igazolá-
sa a dékáni ajánlásban.

A pályázat elbírálása során előnyt jelent, ha a pályázó államilag elismert nyelvvizs-
gával rendelkezik, valamint ha a pályázat beadását megelőzően:

a) kutatási tevékenységet folytatott, Országos Tudományos Diákkör, Tudományos Diák-
kör munkájában, szakmai tanulmányi 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 a Hallgatói Önkormányzat-
ban részt vett, kollégiumi tisztséget töltött be, hallgatók számára rendezvényeket 
szervezett,

f ) kiemelkedő élsportolói sporttevékenységet folytatott, sporteredményeket ért el, 

és azt a pályázatához csatolva írásban, bizonyítványmásolattal, konzulensi ajánlással, 
publikációs jegyzékkel vagy más alkalmas módon igazolja.

A pályázat elbírálása során az értékelésbe a kutatási tevékenységek, a publikációk, pá-
lyamunkák, a konferenciák, előadások, illetve a nyelvvizsgák száma is beszámít, azzal, 
hogy az azonos nyelven letett nyelvvizsgából az értékelő bizottság mindig a magasabb 
szintűt veszi figyelembe.
A pályázat elbírálása során az értékelésben a sporttevékenységek száma nem befolyá-
soló jellegű.



INICIÁL
AUTÓHÁZ

ILYEN MÉG NEM VOLT!

A
l cs! A el  tel  véges! 

Az ajánlat 2013. június 26-tól visszavonásig érvényes. Részletek és feltételek a márkakereskedésben.

GYORS DÖNTÉSSEL EGY 
ATA

FIX 2,5% KAMAT  
GARANTÁLT ÁMOGATOTT 

SOPRON, BALFI U. 160/B. TEL: 99/508-140

A Geers Hallókészülék Kft.

ÉRTÉKESÍTÉSI MUNKATÁRSAT
keres 

soproni szaküzletébe
Elvárások:

- kereskedelmi vagy egészségügyi területen szerzett 
tapasztalat

- érettségi
- számítógépes felhasználói ismeretek
- jó kommunikációs képesség
- ügyfélorientált gondolkodásmód, empátiás készség
- terhelhetőség és nyitottság

Előnyök:
- GYSE, Audiológus szakasszisztens vagy KEFA végzettség
- német, angol  nyelvtudás

Jelentkezzen, ha szereti a kihívásokat,
a változatos munkát, nyitott az újdonságokra és könnyen

megtalálja a hangot az emberekkel.
Önéletrajzát és motivációs levelét fi zetésigény megjelölésével 

várjuk az allas@geers.hu e-mail címen.







A SOPRONI PETŐFI SZÍNHÁZ NYÁRI ELŐADÁSAI:

Fő tér
Július 13., szombat 20.00                
OPERETT- ÉS NÓTAEST
Fellépnek: Zsadon Andrea, Szolnoki Tibor, 
Domoszlai Sándor, Puka Károly és együttese

Soproni Szent György-plébánia udvara (Szent György u. 7.)

Július 10., 11., szerda, csütörtök 20.30
SZAMÁRTESTAMENTUM – zenés bohózat

Július 14., vasárnap 20.30
Bornemisza Péter: MAGYAR ELEKTRA – tragédia

Július 18., csütörtök 20.30
A BOR DICSÉRETE – kocsmaszínház

Augusztus19., hétfő 20.30
Sík Sándor: ISTVÁN KIRÁLY – tragédia
Az Evangélium Színház (Budapest) előadása

Augusztus 23., 24., 25., péntek, szombat, vasárnap 19.00
SZAMÁRTESTAMENTUM – zenés bohózat

Fertő tó (strandszínház)
Július 12., 13., péntek, szombat 19.00
SZAMÁRTESTAMENTUM – zenés bohózat

Fertőrákos, püspöki kastély udvara (Zichy-kastély, Fő u. 153.)

Július 26., 27., péntek, szombat 20.30 (Esőnap: július 28. vasárnap 20.30)
SZAMÁRTESTAMENTUM – zenés bohózat

Augusztus 2., 3., péntek, szombat 20.30 
(Esőnap: augusztus 4., vasárnap 20.30)
PIAF KÉT ARCA 
sanzonok és pillanatok Edith Piaf életéből

2013

JEGYIRODA:

SZABADTÉRI KONCERTEK

Július 20., szombat 20.00 
Lövér Kemping
FENYŐ MIKLÓS 
KONCERT 

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

Zsadon Andrea
Szolnoki Tibor
Puka Károly és együttese

Július 12., péntek 20.00 
Fő tér
TÁNCDALFESZTIVÁL 
2013

Kovács Kati
Aradszky László
Soltész Rezső
Apostol együttes

2013

oncerteken a részvétel díjtalan!


