


a Páneurópai Piknik és határáttörés 28. évfordulója
és az államalapítás ünnepe alkalmából

Ünnepi
programok

2017. augusztus 19-20.

2017. AUGUSZTUS 19., szombat 18:00   Páneurópai Piknik Emlékpark

Ünnepi megemlékezés a Páneurópai Piknik és
határáttörés 28. évfordulója alkalmából
Köszöntőt mond:
Dr. Magas László, a Páneurópai Piknik ’89 Alapítvány elnöke 

Beszédet mond:
 Katharina Landgraf, Németország parlamentjének CDU képviselője 

2017. AUGUSZTUS 19., szombat 20:00   Fertőrákosi Kőfejtő és Barlangszínház

Ünnepi hangverseny a Soproni
Liszt Ferenc Szimfonikus Zenekarral 
Köszöntőt mond:
 Frank Spengler,
a Konrad Adenauer Stiftung 
magyarországi képviseletvezetője 

Beszédet mond:
Firtl Mátyás,
Sopron és környéke
országgyűlési képviselője 
(Regisztrációs jegyek korlátozott számban
válthatók a Pro Kultúra jegyirodájában.)

2017. AUGUSZTUS 20., vasárnap 9:00   Szent István templom

Ünnepi szentmise Szent István nap alkalmából
A szentmisét követően kerül sor a városi ünnepségre,
koszorúzásra, kenyér és bor megáldására. 
Beszédet mond: Barcza Attila önkormányzati képviselő









Augusztus 20-án
reggel 8 órától 13 óráig
a Fraknói utca Fapiactól

a Gyiróti utcáig
tartó szakaszát

az ünnepi rendezvény 
miatt lezárják. 

A lezárás ideje alatt a 11-es busz 
terelőútvonalon közlekedik. 

Kérjük a közlekedők 
megértését!

ÚTLEZÁRÁS
STANLEY JORDAN

DÖRNYEI GÁBOR   |   CHRISTIAN GALVEZ   |   HORVÁTH KORNÉL

SZEPTEMBER 30.
SZOMBAT 20.00

VILÁGPREMIER A
FERTŐRÁKOSI 

BARLANGSZÍNHÁZBAN!

Jegyek válthatók a Pro Kultúra Jegyirodájában
(9400, Sopron, Liszt F. u. 1.),

a Fertőrákosi Kőfejtő és Barlangszínház jegypénztárában
(9421, Fertőrákos, Fő u. 1.)

 és online: www.barlangszinhaz.hu

The Thunder Tour

Jegyek válthatók a Pro Kultúra Jegyirodájában (9400, Sopron, Liszt F. u. 1.), 
a Fertőrákosi Kőfejtő és Barlangszínház jegypénztárában 

(9421, Fertőrákos, Fő u. 1.) és online: www.barlangszinhaz.hu

Augusztus 20. 20.00    

FERGETEGES – 
A KIRÁLYNÉ, A GRÓF 
ÉS A CIGÁNYLÁNY
ExpreiDance Production 
táncosai és a 100 Tagú 
Cigányzenekar szólistái
A magyar kultúra utazó nagykövetei zenében és táncban egy 
színpadon! 

Augusztus 27. 20.00                      

CSOPORTTERÁPIA
mjúzikelkámedi 
Madách Színház
Vígjáték a lélekről, esendőségről, 
vágyakozásról, útkeresésről... 
azaz rólunk. 

Szeptember 8., 9. 20.00                   

SUGAR | VAN, AKI 
FORRÓN SZERETI
musical – Pesti Magyar Színház
A világhírű film színpadi 
feldolgozása, ugyanazzal a 
lebilincselő humorral, csavaros 
történettel és persze a jól ismert hősökkel.

Programajánlat





PÁLYÁZATI 
FELHÍVÁS

Sopron Megyei Jogú Város 
Széchenyi István Tanulmányi Ösztöndíjára

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében a 
Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlésének 8/2016. (III.31.) önkormányzati rendelete 

szerinti előkészítő bizottság pályázatot hirdet 2017/2018. 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 – határozatlan időre szóló – 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.

Az ösztöndíjra pályázatot nyújthat be, aki a következő feltételeknek együttesen megfelel:

a) a pályázat benyújtását közvetlenül megelőzően legalább 5 éve folyamatosan soproni lakó-
hellyel rendelkezik,

b) államilag elismert magyar felsőoktatási intézmény teljes idejű alapképzésben, mesterkép-
zésben vagy egységes osztatlan képzésben részt vevő hallgatója,

c) jelenlegi vagy korábbi bachelor tanulmányai során legalább két félévre bejelentkezett és a 
pályázat beadását közvetlenül megelőzően legalább 55 kreditet megszerzett,

d) a pályázat benyújtását közvetlenül megelőző két egymást követő lezárt szemeszterben fel-
vett összes tantárgyból elért tanulmányi eredményének számtani átlaga legalább 4,51,

e) tanulmányait teljes idejű alapképzésben, vagy ezt követő mesterképzésben, vagy az egy-
séges osztatlan képzésben az első master diploma megszerzéséért folytatja,

f ) kiemelkedő szakmai tevékenységéről dékáni ajánlással rendelkezik (a dékáni ajánlás tartal-
mi elemeit a rendelet 6. § f ) pontja tartalmazza),

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

Az ösztöndíjra pályázatot nyújthat be az is, aki fentebb leírt feltételeknek megfelel és saját szak-
irányban ideiglenesen külföldön tanul vagy tanult.

A pályázat benyújtásának további részleteiről a www.sopron.hu honlapon tájékozódhat.

A pályázatok benyújtási határideje: 2017. szeptember 20., 
azokról Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése 2017. október 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 licittárgyalások helye:
Polgármesteri Hivatal, Sopron, Fő tér 1. II. em. Városgazdálkodási Osztály

A részvétel feltételeiről és az ingatlanokról szóló tájékoztató,
illetve további információ: a Polgármesteri Hivatal Városgazdálkodási Osztályán

A részletes licitkiírások a www.sopron.hu/önkormányzat
menüpont alatt olvashatóak.

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata

LICITTÁRGYALÁST
HIRDET
a tulajdonában álló terület értékesítésére

Sopron, Frankenburg út 11. sz. alatti
társasház mögötti beépítetlen terület

Helyrajzi száma területe művelési ága induló ár
3023/1 117 m2 beépítetlen terület 1.600.000 Ft 

A licittárgyalás időpontja: 2017. augusztus 30. 14.00 
A helyszínen megtekinthető: 2017. augusztus 24. 13.00-tól

A Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft. 
2017. szeptember 1-i munkakezdéssel állást hirdet

RENDSZERGAZDA 
munkakörbe.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

Elvárások:

Előny:

info@prokultura.hu

Jelentkezési határidő: 2017. augusztus 25.

 



Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata
(9400 Sopron, Fő tér 1.) pályázatot ír ki a tulajdonában álló,

a történelmi belvárosban található 

Sopron, Előkapu 5. fszt. 3. (soproni 200/A/3 hrsz)
61 m2  nagyságú üzlethelyiség bérbeadás

útján történő hasznosítására

Irányadó bérleti díj: havi 74.054 Ft + áfa

A pályázat benyújtásának határideje:
2017. szeptember 1. 12.00

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata
a hosszú távú hasznosítás érdekében a nyertes pályázóval

10 éves bérleti szerződést köt.

A pályázat kiírója a bérleti díjat irányárnak tekinti, attól 
eltérő ajánlatot is elfogad a pályázóktól!

Az ingatlan megtekintésére a pályázat kiírója a pályázatok 
benyújtása előtt lehetőséget biztosít az ingatlan üzemeltetőjén, 

a Sopron Holding Vagyonkezelő Zrt.-n keresztül
(06/99/514-644-es telefonszámon).

A megtekintések időpontja:
2017. augusztus 17. (csütörtök) 13.00

2017. augusztus 28. (hétfő) 11.00 

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 Osztályán

Vass László ügyintézőtől, (tel: 06/99/515-135).

Sopron Megyei Jogú Város

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS





A Szent István Plébánia szeretettel várja  
a város híveit a templom búcsújának ünnepére.

A szentmise 
2017. augusztus 20-án,  

vasárnap, 9.00 órakor kezdődik  
a templom előtti téren.

Főcelebráns: 
BÖCSKEI GYŐZŐ   

plébános

Szentbeszédet mond:  
HOLPÁR ISTVÁN BALÁZS  

diakónus

A szentmisét követően  
kerül sor  

a városi ünnepségre, 
koszorúzásra,  
kenyér és bor  
megáldására.

AGAPE




