


A Soproni Szociális Intézmény 
és az  

Idősek Európai Háza Alapítvány 
szervezésében:

24. 
Idősek Nemzetközi 

Kulturális Találkozója
 Időpont: 

2015. október 3. 9.00 órától

Helyszín: 
GYIK Rendezvényház 

(Sopron, Ady Endre u. 10.)

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

FELHÍVÁS
A Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft. 

2015. november 14–29. között 
rendezi meg a soproni képzőművészek seregszemléjét, a

XIX. Soproni Őszi Tárlatot 
a Festőteremben.

A szervezők várják a Sopronban született, illetve a 
városban élő, alkotó képzőművészek jelentkezését.

Részvételi feltételek: 
 

adható be;
 

tárlaton nem szerepelt munkák

A művek leadási helye és határideje: 
Liszt Ferenc Konferencia és Kulturális Központ,

Képek várható zsűrizése: 

Nem beválasztott pályamunkák átvétele: 
Liszt Ferenc Konferencia és Kulturális Központ, 

További információ 
 

+3699/517–512-es telefonszámon, valamint az 
info@prokultura.hu illetve a so@prokultura.hu 

e-mail címen. 

N O N P R O F I T  K F T.





Kohéziós Alap

Teljes a GYSEV FLIRT motorvonat
flottája

 





15.30-16.30 KÉZMŰVES

Liszt-központ FOGLALKOZÁSOK

 HEMPERGŐ A

 LEGKISEBBEKNEK

16.00  GÓLYALÁBAS

Liszt-terasz PRODUKCIÓ

16.30  VITÉZ LÁSZLÓ ÉS A

Liszt-terem CSODAMALOM

 A Madzag Bábegyüttes

 előadása
  Jegyár a bábelőadásra: 800 Ft

Magyar mese napja
Liszt-központ,
szeptember 27.

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

WWW.FACEBOOK.COM/PROKULTURA
WWW.PROKULTURA.HU

 Egy este a lelki egészségért
Mert rendben lenni jó!

BEFOGADTATOK
BÖJTE CSABA ELŐADÁSA

2015. október 6. 18.00
Liszt Ferenc Konferencia és Kulturális Központ

„... Mert éheztem, és ennem adtatok, 
 szomjaztam, és innom adtatok, 
 jövevény voltam, és befogadtatok...”

Jegyek a Pro Kultúra jegyirodájában vásárolhatók. 
(9400 Sopron, Liszt Ferenc u. 1.)

Jegyár: szeptember 20-ig elővételben 2.200 Ft 
 szeptember 21-től  2.500 Ft

A rendezvény a Rendben Van Kft. szervezésében valósul meg.
A szervezők a programváltoztatás jogát fenntartják. 





Sopron, Várkerület 67. szám alatti 880 m2 és
247 m2 területű padlásterek 
Megtekinthető: 2015. szeptember 29. (kedd) 10.00–10.30
A licit időpontja: 2015. október 5. (hétfő) 9 óra
(induló licitár: 13.014.000 Ft)

Sopron, Móricz Zsigmond u. 10. I. emelet
2. szám alatti 58 m2-es lakás
Megtekinthető: 2015. szeptember 28. (hétfő) 9–9.30
A licit időpontja: 2015. október 5. (hétfő) 10.30 
(induló lici ár: 5.544.000 Ft)

Sopron, II. Rákóczi Ferenc u. 23. földszint
1. szám alatti 43 m2-es lakás
Megtekinthető: 2015. szeptember 28. (hétfő) 11.10–11.40
A licit időpontja: 2015. október 5. (hétfő) 13.30 
(induló licitár: 5.130.000 Ft)

Sopron, Várkerület 71. szám alatti 75 m2 területű 
pinceszinti lakás 699/1740-ed tulajdoni hányada
Megtekinthető: 2015. szeptember 29. (kedd) 10.40–11.10
A licit időpontja: 2015. október 5. (hétfő) 14.30 
(induló licitár: 713.000 Ft)

Sopron–Brennbergbánya, Óbrennbergi u. 3. 
földszint 1. szám alatti 30 m2-es lakás 
Megtekinthető: 2015. október 1. (csütörtök) 10.10–10.40
A licit időpontja: 2015. október 5. (hétfő) 15.30 
(induló licitár: 2.340.000 Ft)

Sopron, Móricz Zsigmond u. 10.
földszint 12. szám alatti 50 m2-es lakás
Megtekinthető: 2015. szeptember 28. (hétfő) 9.00–9.30
A licit időpontja: 2015. október 6. (kedd) 9 óra
(induló lici ár: 7.500.000 Ft)

Sopron, Halász u. 48. földszint 1. szám alatti
99 m2-es lakás
Megtekinthető: 2015. szeptember 30. (szerda) 10.45–11.15
A licit időpontja: 2015. október 6. (kedd) 10.30 
(induló licitár: 7.800.000 Ft)

Sopron, Újteleki u. 16. földszint 2. szám alatti
28 m2-es lakás
Megtekinthető: 2015. szeptember 29. (kedd) 9.10–9.40
A licit időpontja: 2015. október 6. (kedd) 14.30 
(induló licitár: 3.100.000 Ft)

Sopron, Kőfaragó tér 3. I. emelet 10. szám alatti 
44 m2-es lakás
Megtekinthető: 2015. szeptember 28. (hétfő) 10.20–10.50
A licit időpontja: 2015. október 6. (kedd) 15.30 
(induló licitár: 6.380.000 Ft)

Sopron, Fapiac u. 5–7. földszint 1. szám alatti
43 m2-es lakás
Megtekinthető: 2015. szeptember 30. (szerda) 10.00–10.30
A licit időpontja: 2015. október 8. (csütörtök) 9 óra
(induló licitár: 3.500.000 Ft)

Sopron, Kőfaragó tér 3. földszint 2. szám alatti 
63 m2-es lakás
Megtekinthető: 2015. szeptember 28. (hétfő) 10.20–10.50
A licit időpontja: 2015. október 8. (csütörtök) 10.30 
(induló licitár: 8.757.000 Ft)

Sopron–Brennbergbánya, Kovácsárok köz
14. szám alatti 930 m2-es lakóház, udvar
Megtekinthető: 2015. október 1. (csütörtök) 10.50–11.20 
A licit időpontja: 2015. október 8. (csütörtök) 13.30 
(induló licitár: 3.200.000 Ft)

Sopron–Brennbergbánya, Borbála-telep
5. szám alatti 3077 m2-es lakóház, udvar, 
gazdasági épület
Megtekinthető: 2015. október 1. (csütörtök) 9.30–10.00
A licit időpontja: 2015. október 8. (csütörtök) 14.30 
(induló licitár: 21.945.000 Ft)

SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

LICITTÁRGYALÁST HIRDET
az alábbi ingatlanokra:

Az ingatlanok műszaki állapotával kapcsolatban a
Sopron Holding Vagyonkezelő Zrt.-nél a

06/99/514–590-es telefonszámon tájékozódhat.

A licittárgyalás részletekről érdeklődhet az
alábbi elérhetőségek bármelyikén:

személyesen Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal 
Városgazdálkodási Osztályán ügyfélfogadási időben,

telefonon a 99/515–404-as telefonszámon, illetve a
szakovits.zsuzsanna@sopron-ph.hu email címen.

A részletes licitkiírások a
www.sopron.hu/önkormányzat

menüpont alatt olvashatóak. 



Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala pályázatot hirdet

ÉPÍTÉSZMÉRNÖK TELEPÜLÉSTERVEZŐ
határozott idejű köztisztviselői állásra.

Pályázati feltételek:
felsőoktatásban szerzett okleveles építész-, építőmérnök szakképesítés,
számítógépes felhasználói ismeretek (Word, Excel, Internet-használat),
büntetlen előélet,
magyar állampolgárság,
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tv. (Kttv.) 85. §-a alapján ne álljon fenn 
összeférhetetlenség,
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalása.

Előnyt jelent:
német és/vagy angol nyelv középfokú ismerete,
településrendezési, fejlesztési gyakorlati tapasztalatok,
építészeti tervezési tapasztalatok,
műszaki ellenőri végzettség,
legalább 5 év szakmai gyakorlat.

Munkakör fő tartalma:
a városfejlesztéssel kapcsolatos feladatok koordinálása,
tervezési megbízások kiadása, 
tervezési munkák figyelemmel kísérése, az elkészítés támogatása,
támogatási pályázatok figyelemmel kísérése, a benyújtandó és benyújtott pályázatok szakmai 
támogatása, a pályázati csoporttal való szoros együttműködés,
külső partnerekkel való kapcsolatok ápolása, fejlesztése,
a várositervtanács titkári feladatainak ellátása,
a főépítészi szakvélemények kezelése, döntésre előkészítése,
az épített és természeti környezet helyi védelmével kapcsolatos feladatok ellátása,
a város építészeti tervpályázatainak előkészítése, kezelése.

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 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 Bartal Gábor osztályvezetőtől a 99/515 – 469-es telefonszámon.
A jelentkezéseket 2015. október 8-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 „Építészmérnök településtervező”

A pályázat elbírálásának rendje: A pályázatok 2015. október 18. napjáig kerülnek elbírálásra. Az 
elbíráló a pályázatok megtekintése után dönt a pályázok 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
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás
pályázatot hirdet

NÉMET NYELVET OKTATÓ 
UTAZÓPEDAGÓGUS MUNKAKÖRRE

Pályázati feltételek:
szakirányú felsőfokú végzettség
erkölcsi feddhetetlenség
magyar, illetve EU-tagállami állampolgárság

A pályázatok elbírálásánál előnyt jelentő feltételek:
B kategóriás gépjárművezetői engedély, illetve saját személygépkocsi
óvodapedagógusi szakmai tapasztalat

A munkakörbe tartozó feladatok:
óvodapedagógusi munka – ezen belül játékos németnyelvfejlesztés 
Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás óvodáiban 
(Csapod, Fertőhomok, Fertőszentmiklós, Fertőszéplak, Harka, 
Hegykő, Petőháza, Nagylózs)

Elvárásaink:
dinamikus, elhivatott munkavégzés
nyitottság az új típusú feladatokra
szakmai alaposság, kreativitás

A pályázat tartalmazza az alábbiakat:
önéletrajz
végzettséget igazoló dokumentumok másolata
motivációs levél magyar, illetve német nyelven

A pályázattal, illetve a munkakörrel kapcsolatban további 
felvilágosítás kérhető: 

Kebeleiné Németh Magdolna, telefon: (20) 415-9330
A pályázat beérkezésének határideje: 

2015. szeptember 30.
A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a 

pályázatot eredménytelennek nyilvánítja.



Zenészek:

Anti Tamás akusztikus gitár, mandolin, szájharmónika, ének
Bartha Tibor billentyűs hangszerek, hegedű, furulya, ének

Födő Sándor basszusgitár, ének   Fodo dob, harmonika    Móricz Mihály gitárok, ének

Október 10., szombat 11.00 és 15.00 
Liszt-központ (Jegyár: 2.500 Ft)
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VÁRJUK OLVASÓINK LEVELEIT!
Segítsen nekünk! Ossza meg véleményét szerkesztőségünkkel! 
Van egy jó története? Ismer érdekes embereket? 

Szerkesszük közösen a Soproni Témát! 
szerkesztoseg@sopronitema.hu



Szent Mihály-napi búcsú
    2015. 09. 25-26-27.

2015. 09. 27. (vasárnap) – Fő tér
15.00 Kukorica Jancsi, a Vitéz!
 Kuttyomfitty Társulat 
16.00 Juventus Fúvószenekar 
17.00 Gencsapáti Hagyományőrzők
 és az Ispiláng Táncegyüttes 
18.00 Crowstand zenekar 
20.00 CIMBALIBAND
 ZENEKAR KONCERTJE 
21.30 Tűzgyújtás – Tűzmadarak 

2015. 09. 27. (vasárnap)
Szent Mihály templom

9.30  Szent Mihály-napi
 Ünnepi Szentmise
10.45  Szent Mihály-napi
 Ünnepi Köszöntő

2015. 09. 25. ( péntek ) - Fő tér
Mihály-napi Vásári Forgatag

2015. 09. 26. (szombat) – Fő tér
15.00 Pendelyes és Sopron
 Táncegyüttes
 néptáncműsora 
16.00 Acoustic Dreams
17.30 Messengerszenekar 
19.00 Grappa zenekar 
21.00 CHARLIE ÉLŐ KONCERT 

2015.09.26. (szombat)
15.00 Ízek utcája (Kolostor utca)
 Radler Buam zenekar

Csíkszeredától Sopronig

Szabó Béla 
Jubileumi emlékkiállítás

, SOPRONI ERDÉLYI KÖR




