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Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
pályázatot hirdet

SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐI
határozott köztisztviselői állásra

Munkakör alkalmazási feltételei:
Felsőoktatásban szerzett gazdaságtudományi szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett 
szakképzettség és  gazdaságtudományi felsőfokú, illetve mérlegképes könyvelő szakképesítés.
Gazdasági középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és 
gazdaságtudományi, statisztikai vagy mérlegképes könyvelő szakképesítés.
számítógépes felhasználói ismeretek (Word-, Excel-, Internet-használat),
büntetlen előélet, cselekvőképesség,
magyar állampolgárság,
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tv. (Kttv.) 85. §-a alapján
ne álljon fenn összeférhetetlenség,

Előnyt jelent: 
Mérlegképes könyvelő szakképesítés,
közigazgatási gyakorlat, 
legalább 1–3 év szakmai tapasztalat.

Munkakör fő tartalma: 
Számviteli feladatok (könyvelés) ellátása,
időszaki és éves beszámoló készítésében való részvétel,
költségvetés készítésében való részvétel.

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 határozott időre szól. A próbaidő: 6 hónap.

További információ kérhető Király Attiláné osztályvezetőtől a 99/515–138-as telefonszámon.

A jelentkezéseket 2016. szeptember 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 „Számviteli ügyintézői munkakör”

A pályázat elbírálásának rendje:
A pályázatok 2016. október 9. 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

HUSZÁR JUDIT

Szeptember 19-től új néven foly-
tatja a Nap Rádió, a 94.1-es 
frekvencián ezentúl a Sopron 
Rádió adását hallhatják a város-

ban és a környéken élők. Még több helyi 
információt és továbbra is fi atalos, len-
dületes műsort ígérnek a szerkesztők.

2006. október 28-án indult 
el a Nap Rádió adása, a sop-
roniak már az első percektől 
kezdve megszerették a rádiót, 

a hallgatottság folyamatosan 
nőtt. A mű  sorkészítők igye-
keztek kiszolgálni a sopronia-
kat és a vonzáskörzetben élő-

ket, a helyi információk mellett 
rengeteg játékot is szerveztek, 
a leg  nagyobb nyeremény két 
autó volt. – A kezdetektől az 
volt a cél, hogy a soproniak a sa -
játjuknak érezzék a rádiót, most 
a név  változtatás is ezt szolgálja 
– mondja Boronkay Gusztáv, 
a Sopron Rádió ügyvezetője. 
– Az új név jól szimbolizálja az 
elkötelezettségünket a város 
iránt, a műsorkészítés során 
is elsőbbséget élveznek a helyi 
információk, közlekedési hírek, 
programajánlatok.

Kora reggeltől estig minden 
órában sugároz helyi híreket 
a rádió, 16.50-kor pedig Kró-
nika címmel helyi hírösszefog-
lalót készítenek a szerkesztők, 
amelyben a közéleti esemé-
nyek mellett a soproni sport-
programokról, eredményekről 
is beszámolnak. Agóra című 
vasárnapi közéleti magazin-
jukban pedig hosszabb beszél-
getések is adásba kerülnek az 
aktuális soproni témákról.

– A közlekedési hírek szerkesz-
téséhez eddig is sok segítséget 
kaptunk a hallgatóktól, ezt sze-
retnénk kérni a továbbiakban is 
– folytatja Czetin Zoltán stúdióve-
zető. – Nagyon hasznos, amikor 
megírják, hogy merre van dugó 
vagy baleset, mi pedig ezentúl 
is igyekszünk ezeket az informá-
ciókat minél előbb továbbadni. 
A programajánlóinkban beszá-
molunk majd az összes városi 
eseményről, a zenék között pedig 
ezentúl is a lendületes, fiatalos 
dalok élveznek elsőbbséget, de 
nem feledkezünk meg a nép-
szerű „klasszikusokról” sem.

A Sopron Rádió adását szep    -
tember 19-től hallhatják a Nap 
Rádió eddigi frekvenciáján 
– a nap 24 órájában, online 
a sopronradio.hu oldalon érhető 
el a rádió. A név  változtatás miatt 
a közeljövőben több játékra is 
készülnek a műsor szerkesztői.

A város ritmusa

Kasztner Tímea és Kóczán Bálint szerkesztő-műsorvezetők a stúdióban 
– itt készül majd a Sopron Rádió adása is FOTÓ: RIBA SZABOLCS

Szeptember 9. és 11. között második alkalommal rendezték 
meg Bécsújhely főterén a „Buntes StadtFest” elnevezésű vá-
rosi rendezvény, melyre városunkat is meghívták. A három-
napos programsorozatot elsősorban táncbemutatók színesí-
tették, melyeket fi nom ételek és italok kíséretében élvezhet-
tek a látogatók. Sopron önkormányzatának és a Sopron Régió 
Turisztikai Központnak közös célja volt, hogy minél színesebb 

palettán mutassa be turisztikai, kulturális és gasztronómiai 
értékeinket, valamint ízelítőt adjon népi hagyományainkból. 
Az el  képzelés megvalósítását segítette többek közt a Fajkusz 
Banda, akik a Sopron Táncegyüttes bemutatóját kísérték, a kí-
nált fi nomságok kóstolását pedig a Bruckner Borászat kiváló 
borai tették teljessé. Az élőzenének és néptáncbemutatónak 
köszönhetően nagy érdeklődés övezte a soproni programokat.

Sopron Bécsújhelyen vendégeskedett

PLUZSIK TAMÁS

Az elmúlt időszakban 28 száza-
lékkal emelkedett az ittas sofő-
rök okozta balesetek száma, 
ezért is tartotta fontosnak a Sop-
roni Rendőrkapitányság, hogy 
a hétvégi közúti ellenőrzésen 
kiemelten figyelje, fogyasztot-
tak-e alkoholt a gépjárműveze-
tők. A „körúton” a rendőrökkel 
tarthatott lapunk munkatársa is.

Múlt hétvégén rendezte a vá -
ros a Szüreti Napokat, ezzel pár-
huzamosan a rendőrség kiemelt 
ellenőrzést tartott, melynek ke -
retében az autóvezetők alko-
holfogyasztását mérték. – Nem 
a szürettel van kapcsolatban 
a rendőrségi vizsgálat, sokkal 
inkább azzal, hogy meglehető-
sen sok az ittas vezető – fogal-
mazott Kovács Miklós rendőr 
alezredes, a Soproni Rendőr-
kapitányság Közlekedésrendé-
szeti Osztályának vezetője. – Ezt 
szeretnénk visszaszorítani, hisz 
a sze  mélyi sérüléssel járó balese-
tek száma ugyan 9 százalékkal 
csökkent, de az ittas vezetők által 
okozott balesetek száma 28 szá-
zalékkal emelkedett. 

Sorban állították meg a gépko-
csikat a rendőrök, és vették elő az 
elektronikus légalkoholszondát, 
amely gyorsan és pontosan 
kimutatja, ha valaki a legcseké-
lyebb mértékben is fogyasztott 
alkoholt. Szükség is van erre, hisz 
hazánkban 2008 óta van érvény-
ben a zéró tolerancia. Ez a szom-
szédos országból érkező jármű-

vezetőknél olykor vitára adhat 
okot, mert arra hivatkoznak, 
hogy csak egy korsó sört ittak.

– Valóban, Ausztriában a kis-
mértékű alkoholfogyasztás meg-
engedett, de a határt átlépve már 
a magyar szabályok érvényesek 
– mondta Kovács alezredes, aki 
maga is részt vett a késő estig 
tartó ellenőrzésen. 0,15 milli-
gramm/ liter légalkoholszintig 
– ami akár egy korsó sör is lehet 
– 30 ezer forint a bírság, és jár 
hozzá hat büntetőpont is. A kö -
vetkező határérték már száz-
ezer forintos bírságot jelent, de 
0,26 milligramm/ liter lég  al-
koholszint fölött már büntető-
feljelentést tesznek a rend őrei, 
és a helyszínen elveszik a jogo-
sítványt is. 

Újdonság, hogy adott esetben 
a vérvételt kiválthatja egy erre 
a célra kifejlesztett és hitelesített 
elektronikus készülék, melynek 
értékét a bíróság is elfogadja, és 
ez ott is volt az ellenőrzést végző 
soproni járőrautóban.

– Soha nem kockáztatok, nem 
is tehetem meg, hisz bár most 
civilben vagyok, de egyébként 
gépkocsivezetőként dolgozom 
– mondta az Újteleki utcai ellen-
őrzést követően Brieber József. 

Mint Kovács Miklós alezredes-
től a későbbiekben megtudtuk, 
sajnos összességében nem volt 
ilyen pozitív a hétvégi mérleg: 
szeptember második hétvégéjén 
végül öt ittas gépjárművezető-
vel szemben kellett intézkedniük 
a soproni rendőröknek.

Szüret alatt 
is „tisztán”



A Sopron Régió Turisztikai Központ Nonprofit Kft.

ÜGYFÉLSZOLGÁLATI   MUNKATÁRSAKAT
keres információs irodáiba teljes és részmunkaidőben. 

Elvárások: 

 
            







KOROK ÉS STÍLUSOK ÉVADA
2016/2017

Chioggiai csetepaté – Őszi szonáta – 
Diótörő – Macbeth – My Fair Lady

Nézzük együtt – váltson bérletet!

JEGYIRODA: 9400 SOPRON, LISZT F. U. 1. 

 

Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy
Sopron Megyei Jogú Város
Önkormányzat Közgyűlése

a pénzbeli és természetbeni ellátások 
helyi szabályairól szóló 4/2015.  

(II.27.) rendelete értelmében

lehetőséget biztosít  
szociális tűzifa 

igénylésére 
2016. 09. 14-től 2016. 10. 14-ig.

A támogatáshoz szükséges nyomtatvány és a 
csatolandó dokumentumok letölthetők a
www.sopron.hu weboldalról, valamint 

személyesen átvehetők a
Humánszolgáltatási Osztály Szociális Csoport 

ügyfélszolgálatán, Sopron, Új u. 3.,
kizárólag ügyfélfogadási időben.

Hétfő: 13.30-tól 17.00-ig
Szerda: 8.00-tól 12.00-ig és 13.00-tól 16.00-ig

Bővebb tájékoztatás kérhető személyesen 
és telefonon (tel.: 99/515–184)

Sopron Megyei Jogú Város

TÁJÉKOZTATÓ



2016.
SZEPT. 17.
SZOMBAT

Helyszín:

LŐVÉR KEMPING

SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA SZERVEZÉSÉBEN

ORSZÁGOS AUTÓMENTES NAP!

EURÓPAIMOBILITÁSIHÉT
2016. SZEPTEMBER 16-22.

www.emh.gov.hu
Éssze r  közlekedés. Hatékony gazdaság.

Soproni Atlétikai Club
GYSEV Sopron BMX SE
Soproni Rendészeti Sportegyesület

II. TEKERJ
SOPRON!

Az MTB Sopron SE (Focus Team Hungary) és
a GySEV Sopron BMX SE közös szervezésében

10:00  FUTÓ ÉS MOUNTAIN BIKE VERSENYEK kicsiknek
és nagyoknak, külön amatőr és profi kategóriában.

15:30  BMX BEMUTATÓ

16:00  BRINGÁS FELVONULÁS rendőri felvezetéssel

ÚTVONAL:
Lővér Kemping – Egeredi út – Lővér körút – József Attila utca – Felsőbüki Nagy Pál utca – 
Kőszegi út – Kőfaragó tér – Magyar utca – Ötvös utca – Várkerület – Lackner Kristóf utca –
Teleki Pál út – Juharfa út – IV. László király utca – Faraktár utca – Táncsics Mihály utca –
Kossuth Lajos utca – Vörösmarty utca – Frankenburg út – Csengery utca – Ady Endre út –
Lővér körút – Egeredi út – Lővér Kemping

A visszaérkezést követően ajándéksorsolást tartunk a regisztrált résztvevők között!
A rendezvény ideje alatt a helyszínen büfé üzemel!

KERESSÉTEK A SPORTFELÜGYELET SOPRON
FACEBOOK OLDALÁT A RÉSZLETEKÉRT!

KÖZLEKEDJÜNK GÉPKOCSI NÉLKÜL CSÜTÖRTÖKÖN!
Kérünk mindenkit, hogy szeptember 22-én, csütörtökön
lehetőség szerint ne használja személygépkocsiját!
Válasszák a tömegközlekedést, a kerékpárt vagy
a gyalogos közlekedést!

Szeptember 22-én a GYSEV Zrt. vonalain és az ÉNYKK Zrt. helyi járatain
a gépjárműforgalmi igazolványt felmutatók ingyenesen utazhatnak.

DÍJMENTES REGISZTRÁCIÓ
15.00-TÓL A HELYSZÍNEN!

Ésszer  közlekedés. Hatékony gazdaság.



TE IS LEHETSZ 
NYELVZSENI!

EGY MÓDSZER, 3 LÁNY – HARMINCKÉT NYELVVIZSGA
Amikor Virág, Zsófi és Blanka néhány éve 
a Kreatív Nyelvtanulással elkezdtek nyel-
vet tanulni, ők sem gondolták, hogy ilyen 
sikeres nyelvtanulók lesznek. Virág és Blan-
ka átlagos nyelvtanulónak tartotta magát,  
27 évesen mindössze egy nyelvből volt bi-
zonyítványuk. Életük nagy felfedezésének 
érzik a módszerrel való megismerkedést. 
Azóta ugyanis 
Virág kilenc, 
Blanka pedig 
t i z e n h á r o m 
nyelvből szer-
zett középfokú 
nyelv vizsgát . 
Zsófi pedig 18 
éves „kreatív 
nyelvtanuló”, ne-
gyedikes gimna-
zistaként már tíz 
nyelvből vizsgázott sikeresen, teljesítmé-
nye korosztályában egyedülálló.
Könnyedén, három-négyhavonta tettek 
középfokú nyelvvizsgát, a felkészüléshez 
kizárólag a Kreatív Tananyagot használ-
ták. Figyelem, manapság gyakori, hogy a 
középfokú nyelvvizsga hiánya miatt a 
végzősök fele nem veheti át diplomáját!

A tananyag kidolgozója Gaál Ottó 27 
nyelvvizsgájával a nyelvtanulás egyéni 
bajnoka Magyarországon. Három dolog, 
amiért érdemes ezzel a tananyaggal ta-
nulni:
1.  A könyvben szereplő 8000 kétnyelvű 
mondatrész, mondat és a hanganyag 

megtanít beszélni – 
tanári segítség nél-
kül.
2. A könyv tartal-
mazza a középfokú 
nyelvvizsga nyelvi 
anyagát – ezt a lá-
nyok eredményei is 
bizonyítják.
3. Kiváló módszer 
újrakezdésre, szin-
ten tartásra, sőt – 

újra elővéve – bármikor felfrissíthetjük vele 
nyelvtudásunkat anélkül, hogy be kellene 
iratkoznunk egy nyelvtanfolyamra.
További információ az alábbi honlapon 
található, illetve az előadáson, ahol el-
mondjuk a titkot, hogyan lehet minden 
olyan emberből sikeres nyelvtanuló, aki 
valóban komolyan gondolja, hogy elsa-
játít egy idegen nyelvet.

Gaál Ottó nagysikerű tankönyvének bemutatója!

ÚJ ÚT A NYELVTANULÁSBAN!
Eredeti módszer, különlegessége az önálló beszédgyakorlás, egyéni tanulási tempó!

Tananyagok megtekinthetők és 21.990 Ft egységáron megvásárolhatók:
Sopronban, a GYIK Rendezvényházban (Ady Endre út 10.) 

2016. szeptember 19-én (hétfő) és szeptember 26-án (hétfő) 17-19 óráig.
www.kreativnyelvtan.hu

Infó és megrendelés: Hudi Tibor – 06-30/318-49-53

Angol Dán Eszperantó Francia Horvát Holland Német Norvég Olasz Orosz Portugál Spanyol Svéd

PRO KULTÚRA
SOPRON

NONPROFIT KFT.

PRO KULTúRA JEGYiRODA:
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

MiNDENKiJáTSZiK

BERKES KáLMáN
BUDAPESTi VONóSOK 

KAMARAZENEKAR
SOPRONi LiSZT FERENC 
SZiMFONiKUS ZENEKAR

KELEMEN BARNABáS
BOGáNYi GERGELY

BéRLETVáSáR

2016
2017

FőSZPONZOR: MéDiATáMOGATó:TáMOGATóK:

JUHáSZ 
ViKTOR 
CSELLó

SZóLAM-
VEZETő

JUHáSZ-
MOLNáR 

BOGLáRKA 
HEGEDű

YAMAGiSHi
CHiE

HEGEDű



Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
pályázatot hirdet

INTÉZMÉNYI SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐI
határozatlan köztisztviselői állásra

Munkakör alkalmazási feltételei:
Felsőoktatásban szerzett gazdaságtudományi szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett 
szakképzettség és  gazdaságtudományi felsőfokú, illetve mérlegképes könyvelő szakképesítés.
Gazdasági középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és 
gazdaságtudományi, statisztikai vagy mérlegképes könyvelő szakképesítés.
számítógépes felhasználói ismeretek (Word, Excel, Internet használat),
büntetlen előélet,
cselekvőképesség,
magyar állampolgárság,
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tv. (Kttv.) 85. §-a alapján
ne álljon fenn összeférhetetlenség,

Előnyt jelent: 
Mérlegképes könyvelő szakképesítés,
közigazgatási gyakorlat, 
legalább 1-3 év szakmai tapasztalat.

Munkakör fő tartalma: 
Számviteli feladatok (könyvelés) ellátása,
időszaki és éves beszámoló készítésében való részvétel,
költségvetés készítésében való részvétel.

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 Király Attiláné osztályvezetőtől a 99/515-138–as telefonszámon.

A jelentkezéseket 2016. szeptember 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 „Intézményi számviteli ügyintézői munkakör”

A pályázat elbírálásának rendje:
A pályázatok 2016. október 9. 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



2016. szeptember 25.
Liszt központ

„A mesék földje ez – csuda-e, ha szép
csendesen mesemondóvá nő a gyermek?”

(Benedek Elek)

Magyar Népmese Napja
15.00-17.30
Liszt központ
II. emelet

KÉZMŰVES FOGLALKOZÁSOK
Kosárfonás / Szövés / Játékkészítés / Ékszerkészítés / Kerámiázás /
Mézeskalács bemutató és díszítés / Gyapjúszövők Alkotó Körének
szövésbemutatója / Népi fajáték csodák – DiploManó-Favilon

JEGYÁR A TELJES PROGRAMRA: 2.000 FT
JEGYÁR, MELY NEM TARTALMAZZA SZABÓ BALÁZS MESEESTJÉT: 800 FT

JEGYIRODA: 9400 SOPRON, LISZT F. U. 1. TEL.: (99) 517 517

15.00-15.30
Liszt terasz

A PENDELYES TÁNCEGYÜTTES MŰSORA
mesecsokorral

15.30-16.30
Liszt központ
Petőfi terem

FABULA KUCKÓ
Becska Zsóka mesemondóval

16.30
Liszt központ
Petőfi terem

PAPRIKA JANCSI VISSZATÉR
Bartha Tóni Bábszínháza

18.00
Liszt központ
Liszt terem

SZABÓ BALÁZS MESÉL

Vegye 
komolyan!

Amplifon Hallásközpont

Sopron, Széchenyi tér 20.
Bejelentkezés: 06 99 532 619

amplifon.hu

A jó hallás fontos.
A problémák megelőzésének érdekében
ingyenes audiológiai szűrővizsgálatot
szer vezünk az Amplifon Hallásközpontok-
ban soproni és környékbeli lakosok
számára 2016. szeptember 14-től 30-ig.

Ne halogassa, foglaljon időpontot
most!



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

Szerkesszük közösen a Soproni Témát! 
szerkesztoseg@sopronitema.hu



25 éves a Soproni Petőfi Színház

Születésnapi programok

2016. szeptember 26., hétfő 18.00               

Wolfgang Amadeus Mozart: FIGARO
A Magyar Állami Operaház előadása
Jegyárak: I. hely – 4.000 Ft, II. hely – 3.500 Ft, karzat – 1.700 Ft (diákoknak)

2016. szeptember 27., kedd 19.00
GRACE ÉS GLORIA 
A Pécsi Nemzeti Színház művészeinek előadása
Sólyom Katalin és Füsti Molnár Éva (Jászai-díjasok) 

2016. szeptember 28., szerda 19.00
HOVA JUT A NŐ? – Varga Kata-Lina önálló estje

2016. szeptember 29., csütörtök 19.00
KUSSOLTAT A SORS – Pálfy Margit előadóestje Latinovits Zoltán emlékére

2016. szeptember 30., péntek 19.00
Szép Ernő: MÁJUS VAN, TISZTELT ÚR… 
A Zentai Magyar Kamaraszínház előadása

Az előadásokra regisztrációs jegy 100 Ft-ért váltható a jegyirodában vagy előadás előtt a helyszínen.

SZABÓ BALÁZS
Magyar Népmese Napja

szeptember 25.
ROBERT CAPA kiállítás

október 16-tól

KÁVÉZZ SOPRON!
Kávékóstolás, barista 

verseny, szakmai előadások 
október 1.

ZORÁN koncert 
október 20.

SZALÓKI ÁGI koncert 
október 8.

ŐSZI 
PROGRAMAJÁNLATUNK

WWW.PROKULTURA.HU




