


Októberi színházi előadások
DÁTUM ELŐADÁS BÉRLET

5. szombat 19.00 Két úr szolgája Petőfi Premier
6. vasárnap 15.00 Két úr szolgája Jakab

6. vasárnap 19.00 Két úr szolgája Jászai

7. hétfő 12.00 Két úr szolgája Fáy

7. hétfő 18.00 Két úr szolgája Roth

8. kedd 12.00 Két úr szolgája Handler

8. kedd 18.00 Két úr szolgája Vas-Villa’

9. szerda 18.00 Két úr szolgája Orsolya

12. szombat 19.30 Szólt az ember (Liszt-központ) Pódium/Latinovits

14. hétfő 17.00 Candide (Liszt-központ) Örkény

14. hétfő 19.00 Candide (Liszt-központ) Líceum

15. kedd 09.00 Kövek Ifjúsági előadás

15. kedd 11.00 Kövek Ifjúsági előadás

17. csütörtök 15.00 Két úr szolgája Herbszt

17. csütörtök 19.00 Két úr szolgája Berzsenyi

19. szombat 19.00 Börtönnapló (Liszt-központ) Stúdió/Ruszt

20. vasárnap 19.00 Börtönnapló (Liszt-központ)   Stúdió/Paál

24. csütörtök 19.00 Két úr szolgája Palotay

25. péntek 19.00 Két úr szolgája Csatkai

26. szombat 19.00 Két úr szolgája Blaha

27. vasárnap 19.00 Két úr szolgája Madách

OKTÓBER 5., SZOMBAT, 19.00 

CARLO GOLDONI:

KÉT ÚR SZOLGÁJA – KOMÉDIA
A színészek elkalauzolják a nézőket Velence csodálatos 
világába, ahol természetesen felbukkannak egy itáliai 
bohózat jellegzetes figurái, a bajbajutott és sorsüldözött 
szerelmesekkel együtt.
A színészi játékot Papp Gyula Bach -adaptációi és improvizációi kísérik.
Rendező: Katona Imre
Főbb szerepekben: Papp Attila, Pilnay Sára e.h.,Horváth Andor, Savanyu Gergely,
Molnár Anikó, és Szlúka Brigitta

Belépőjegyek a bérletes előadásokra is válthatók!

www.soproniszinhaz.hu

 Sopron, Liszt Ferenc u. 1.
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www.prokultura.hu www.facebook.com/prokultura

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
pályázatot hirdet

SZEMÉLYZETI SZAKREFERENSI
munkakör betöltésére

Pályázati feltételek:
- egyetemi szintű humánszervező, vagy főiskolai szintű személyügyi szervező, 

vagy közgazdasági felsőoktatásban szerzett szakképzettség,
- vagy egyetemi, vagy főiskolai szintű végzettség és munkaügyi, 

társadalombiztosítási, személyügyi, személyzeti szakképesítés,
- vagy középiskolai végzettség és középfokú munkaügyi, társadalombiztosítási, személyügyi, személyzeti szakképesítés.
- számítógépes felhasználói ismeretek (Word-, Excel-, Internet-használat),
- cselekvőképesség,
- büntetlen előélet,
- magyar állampolgárság,
- a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tv. (Kttv.) 85. §-a alapján ne álljon fenn összeférhetetlenség,

Előnyt jelent:
- költségvetési területen szerzett kétéves szakmai gyakorlat, 
- a Magyar Államkincstár által is használt KIR 3 program személyzeti részének ismerete.

Munkakör fő tartalma:
- Az önkormányzathoz tartozó intézmények által foglalkoztatott közalkalmazott részére az intézmények 

által továbbított dokumentumok alapján a személyzeti okiratok (a jogviszony létesítésével, 
módosításával, díjazásával, megszűnésével stb.) elkészítése a KIR 3 program segítségével.

- Információszolgáltatás munkajogi döntésekhez, személyi juttatások előirányzatának tervezéséhez, bérgazdálkodáshoz.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
- önéletrajzot, a 45/2012.(III.20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerint,
- az iskolai végzettséget igazoló okiratok másolatát,
-  igazolást a szakmai gyakorlat meglétéről, 
- 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 Közszol-
gálati Szabályzata szerint.

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

További információ kérhető Pesky Ibolya személyzeti csoportvezetőtől a 99/515–117-es telefonszámon.

A jelentkezéseket 2013. október 15-ig az alábbi címre kérjük benyújtani:
Dr. Dobos József jegyző

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

A borítékra kérjük ráírni „Személyzeti szakreferens”

A pályázat elbírálásának rendje: A pályázatok 2013. október 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: 2013. november 13. napjával.

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata

PÁLYÁZAT



Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
pályázatot hirdet

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKREFERENS
munkakör betöltésére

Munkakör alkalmazási feltételei:
- egyetemi vagy főiskolai szintű közgazdasági felsőoktatásban szerzett szakképzettség,
- a számítógép felhasználói szintű ismerete,
- cselekvőképesség,
- büntetlen előélet,
- magyar állampolgárság,
- a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tv. (Kttv.)

85. §-a alapján ne álljon fenn összeférhetetlenség.

 Előnyt jelent:
- legalább 5 éves – elsősorban költségvetési területen szerzett – szakmai gyakorlat,
- mérlegképes könyvelői szakképesítés.

 Munkakör fő tartalma: 
- költségvetési rendeletek, beszámolók és egyéb közgyűlési 

előterjesztések előkészítésében való közreműködés,
- gazdálkodási és pénzügyi feladatokban való részvétel (utalványozás)
- az önkormányzat és intézményei, valamint a társulások költségvetésének 

és előirányzatai alakulásának nyomon követése.

Pályázatnak tartalmaznia kell:
- önéletrajzot a 45/2012.(III.20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerint,
- az iskolai végzettséget igazoló okiratok másolatát,
- igazolást a szakmai gyakorlat meglétéről,
- előzetes nyilatkozatot arról, hogy a Kttv. 85. §-ában meghatározott 

összeférhetetlenségi ok  a pályázat benyújtásakor fennáll-e,
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.

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.
Információ kérhető Király Attiláné osztályvezetőtől a 99/515–139-es telefonszámon. 

A jelentkezéseket 2013. október 9-ig az alábbi címre kérjük benyújtani: 
Dr. Dobos József jegyző

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

A borítékra kérjük ráírni „Költségvetési és közgazdasági szakreferens”

A pályázat elbírálásának rendje: A pályázatok 2013. október 22-ig kerülnek elbírálásra. A pályázati 
feltételeknek megfelelő pályázók személyes meghallgatására is sor kerül. 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: 2013. november 1.

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata

PÁLYÁZAT



SZÉCHENYI FELFEDEZŐ KLUB
Szeretettel várjuk az általános iskola 6-7-8.
évfolyamos diákjait rendhagyó foglalkozásainkra, 
melyeket 2013. október 2-a és 2014. február 12-e
között tartunk iskolánk dísztermében, 
szerdánként 15 órától. Leendő tanulóink a 
tudományos érdekességek mellett megismer-
kedhetnek tanárainkkal és iskolánkkal is.

Jelentkezés az 505-390-es telefonszámon, illetve 
a foglalkozások előtt a helyszínen.

SZÉCHENYI ISTVÁN 
GIMNÁZIUM

9400 Sopron, Templom u. 26.

Telefon: (99) 505–390

Honlap: szig.sopron.hu

E-mail: iroda@szig.sopron.hu



SZEPTEMBER 25., SZERDA 19.00  LISZT-KÖZPONT

DUMASZÍNHÁZ
KISS ÁDÁM, MOGÁCS DÁNIEL, HAJDÚ BALÁZS

SZEPTEMBER 26., CSÜTÖRTÖK 14.00–20.00  LISZT-KÖZPONT, TERASZ

III. KULTÚRÁK KÖZÖTTI PÁRBESZÉD NAPJA
Külföldi cserediákok bemutatkozása, interkulturális totó, országspecifikus 
standok, látványos bemutatók, Sopronicum – A részvétel díjtalan

SZEPTEMBER 29., VASÁRNAP 15.00–18.00  LISZT-KÖZPONT

A MAGYAR MESE NAPJA
Mesés programok kicsiknek és nagyobbaknak

SZEPTEMBER 30., HÉTFŐ 19.00  LISZT-KÖZPONT

A ZENE VILÁGNAPJA
A Liszt Ferenc-hangversenybérlet első koncertje

OKTÓBER 2., SZERDA, 18.00  LISZT-KÖZPONT

POPPER PÉTER egyedi videofelvételek a 
PÁRKAPCSOLATOKRÓL 7/3
DURVASÁG ÉS SZEMÉREM (62’)

OKTÓBER 2., SZERDA 18.00,  BALFI JÓZSEF ATTILA MŰVELŐDÉSI HÁZ 

BLACKTOWN CITY BRASS BAND – AUSZTRÁLIA
Magyarországi körútja során fúvószenekari koncert a balfi művelődési 
házban – A belépés díjtalan

OKTÓBER 7., HÉTFŐ 19.00  LISZT-KÖZPONT

SZÓ ÉS ZENE
Zenés irodalmi est Esterházy Péterrel, 
Parti Nagy Lajossal, Spiró Györggyel, 
Závada Pállal, Dés Lászlóval, Dés Andrással 
és Barcza Horváth Józseffel

programajánló
szeptember 25. – október 9.
www.prokultura.hu 
www.facebook.com/prokultura
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Pro Kultúra 
Sopron



ÚJ RENAULT CLIO 
MÁR 2 590 000 FT-TÓL

ÚJ RENAULT CAPTUR 
MÁR 4 050 000 FT-TÓL

ÚJ RENAULT FLUENCE 
MÁR 2 990 000 FT-TÓL

„MIÉRT NEM PRÓBÁLJA KI?”
ENGEDJEN AZ ÚJ RENAULT DESIGN ÉS A VILÁGBAJNOK MOTOROK CSÁBÍTÁSÁNAK!

A feltüntetett kezdőárak és az ajánlatok 2013. szeptember 1-től visszavonásig, vagy a készlet erejéig, Fluence és Clio modellek esetén kizárólag a Renault Crédit 
Prémium pénzügyi lízingkonstrukcióval megrendelt gépjárművekre érvényesek. A Renault Crédit Prémium fi nanszírozási ajánlat, változó kamatozású, forint 
alapú konstrukció, minimum önerő 23%, maximális futamidő 84 hónap, mely egyedi hitelképesség vizsgálat függvényében érvényes. A THM értéke 
(13,35%-40,44%,) nem tükrözi a hitel kamatkockázatát. A Renault Crédit fi nanszírozást az Unicredit Leasing Zrt. biztosítja.Árfolyam: 297,75HUF/EUR 
(2013.08.27.). A THM meghatározása az aktuális feltételek, illetve hatályos jogszabályok fi gyelembevételével történt, a feltételek változása esetén mértéke 
módosulhat. *A garancia 5 év, vagy 100 000 km, a kettő közül a korábban elért érték erejéig. A garancia pontos részleteit a „Renault Jótállási Feltételek” 
tartalmazza. A feltüntetett ár tartalmazza a regisztrációs adót és az áfát. Fluence vegyes fogyasztás l/100 km: 4,4 – 6,8; CO2-kibocsátás g/km: 114 – 155. 
Captur vegyes fogyasztás l/100 km: 3,6 – 5,4; CO2-kibocsátás g/km: 95 – 125. Clio vegyes fogyasztás l/100 km: 3,6 – 5,5; CO2-kibocsátás g/km: 93 – 120. 
A feltüntetett üzemanyag-fogyasztás, illetve CO2-kibocsátás a mindenkor hatályos szabályok által előírt mérések eredményei. A képen látható autók 
illusztrációk! Jelen tájékoztatás nem teljes körű, és nem minősül ajánlattételnek, részletek márkakereskedésünkben!

www.inicial.hu

INICIÁL AUTÓHÁZ, SOPRON, BALFI ÚT 160/B., TEL.: 06 20 579 73 61, 06 99 508 140
a RENAULT 
ajánlásával



JEGYÁRAK: 600 FT/FŐ, CSALÁDI BELÉPŐ  1.500 FT (3-5 FŐ) 

szeptember 29.
vasárnap 15.00–18.00

Liszt-központ

Napja
Mese

MagyarA

2013

Aki jelmezbe öltözik, jutalmat kap!

A ház előtt:

Az épületben:
Előadások:



Ismerd meg Magyarország titkait,

a Szent Mihály-napi tûznél,
Neked is ott a helyed!

Itthon vagy! Szeptember 28-29-én országra szóló, közös élmények várnak!

Szeptember 29. vasárnap - Fő tér  
13:00 Gyermekprogramok
14:00 Kajkavci Tamburazenekar
15:00 Pair O’Dice - Add elő magad!
16:00 Soundgold - Add elő magad!
18:00 Áppoh - Add elő magad!

19:00 RÚZSA MAGDI
21:00 Tűzmadarak - Tűzvarázslat
21:30 Közös tűzgyújtás

Szeptember 29. vasárnap
Szent Mihály Templom
09:30 Ünnepi szentmise
10:30 Ünnepi köszöntő, 

ezt követően agapé, soproni kulturális műsor

Szeptember 28. szombat - Fő tér 
14:00 R.Class
16:00 Testvériség Néptáncegyüttes
17:00 Fagyalszender  

19:00 KISCSILLAG   
21:00 Music Café



Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
pályázatot hirdet

ADÓELLENŐRI
munkakör betöltésére

Munkakör alkalmazási feltételei:
- egyetemi vagy főiskolai szintű közgazdasági felsőoktatásban szerzett szakképzettség vagy

közgazdasági szakközépiskolai végzettség, 
- számítógép felhasználói szintű ismerete,
- cselekvőképesség,
- büntetlen előélet,
- magyar állampolgárság,
- vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalása,
- a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tv. (Kttv.) 85. §-a alapján ne álljon fenn

összeférhetetlenség.

 Előnyt jelent:
- adóellenőrzés területén szerzett tapasztalat,
- adószakértői vagy mérlegképes könyvelői szakképesítés.

 Munkakör fő tartalma: 
- adóellenőrzések lefolyatatása a helyi adók tekintetében.

Pályázatnak tartalmaznia kell:
- önéletrajzot a 45/2012.(III.20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerint,
- az iskolai végzettséget igazoló okiratok másolatát,
- igazolást a szakmai gyakorlat meglétéről, 
- előzetes nyilatkozatot arról, hogy a Kttv. 85. §-ában meghatározott összeférhetetlenségi ok  a pályázat 

benyújtásakor fennáll-e,
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.

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.

Információ kérhető Gintnerné Orbán Mária adóügyi osztályvezető-helyettestől a 99/515–114-es telefonszámon. 

A jelentkezéseket 2013. október 9-ig az alábbi címre kérjük benyújtani:
Dr. Dobos József jegyző

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

 A borítékra kérjük ráírni „Adóellenőr”

A pályázat elbírálásának rendje:
A pályázatok 2013. október 22-ig kerülnek elbírálásra. A pályázati feltételeknek megfelelő pályázók személyes 
meghallgatására is sor kerül. 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: 2013. november 1.

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata

PÁLYÁZAT







Váltson bérletet, hogy
biztos helye legyen nálunk!

FELNŐTTBÉRLET:

Carlo Goldoni: Két úr szolgája (komédia)

Molnár Ferenc: Üvegcipő (vígjáték)

Gioacchino Rossini: Bruschino úr (vígopera)

Demcsák Ottó: Csillagok szárnyán (táncfantázia)

Szabó Magda: Kígyómarás (színmű)

Andrew Lloyd Webber – Tim Rice: Evita (rockopera)

WWW.SOPRONISZINHAZ.HU

A nagy klasszikusok évada a Soproni Petőfi  Színházban 2013/2014-ben! 

WWW.PROKULTURA.HU 

WWW.FACEBOOK.COM/PROKULTURA

Négy nagy magyar író: 
ESTERHÁZY PÉTER, PARTI NAGY LAJOS, 
SPIRÓ GYÖRGY, ZÁVADA PÁL olvas fel írásaiból,

három fantasztikus dzsesszmuzsikus: 
DÉS LÁSZLÓ, DÉS ANDRÁS, BARCZA HORVÁTH JÓZSEF 
pedig zenében viszi tovább a gondolatokat.


