




VÁRKERÜLET 
megnyitó ünnepség

a Mária-szobornál

2015. december 13., vasárnap

Program:

11:00-17:00 Bartha Tóni Csúzlizdája

14:00 Vackor együttes

15:00 Ünnepi beszédek

 Szalagátvágás

 Zenés séta a Hűség-zászlóhoz

 Sopron Város  Fúvószenekarával

16:00 Sopron Gospel

17:00 Gyertyagyújtás, Fő tér 

18.00 Csík zenekar







Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
pályázatot hirdet

KÖZTERÜLET-FELÜGYELŐI
köztisztviselői állásra

Munkakör alkalmazási feltételei:
Felsőoktatásban szerzett közszolgálati szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és 
közszolgálati másodfokú szakképesítés,
közszolgálati középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és közszolgálati szakképesítés; vagy 
középiskolai végzettség és közterület-felügyelői  vizsga.
számítógépes felhasználói ismeretek (Word-, Excel-, Internet-használat),
büntetlen előélet,
cselekvőképesség,
magyar állampolgárság,
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése,
kinevezés előtt egészségügyi, fizikai és pszichikai alkalmassági vizsgálaton való részvétel és alkalmasság,
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tv. (Kttv.) 85. §-a alapján ne álljon fenn 
összeférhetetlenség,

Várunk olyan jelentkezőket is, akik nem rendelkeznek közterület-felügyelői  vizsgával, de annak letételét vállalják 
(a költséget a hivatal biztosítja, tanulmányi szerződés keretében).
Előnyt jelent: német nyelvismeret.

Munkakör fő tartalma:
A közterület-felügyeletről szóló törvényben rögzített feladatok ellátása (közterület jogszerű használatának, 
rendjének és tisztaságának ellenőrzése és a szükséges intézkedések megtétele, közreműködés az épített 
környezet, az önkormányzati vagyon, a közrend és közbiztonság védelmében) és önkormányzati rendeletekben 
meghatározott közterület-felügyelői feladatok ellátása.

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 Papné Horváth Barbara osztályvezetőtől a 99/515–123-as telefonszámon.

A jelentkezéseket 2015. december 15-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 „Közterület-felügyelő munkakör”

A pályázat elbírálásának rendje: A pályázatok 2015. december 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 az elbírálást követően azonnal. 

Sopron Megyei Jogú Város

PÁLYÁZAT



Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
pályázatot hirdet

JOGI SZAKREFERENSI
munkakör betöltésére.

Pályázati feltételek:
jogász szakképzettség, 
számítógépes felhasználói ismeretek (Word-, Excel-, Internet-használat),
büntetlen előélet,
cselekvőképesség,
magyar állampolgárság,
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése,
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tv. (Kttv.) 85. §-a alapján ne álljon fenn 
összeférhetetlenség.

Előnyt jelent:
közigazgatásban szerzett gyakorlat,
jogi szakvizsga,
közbeszerzési gyakorlat.

Munkakör fő tartalma:
Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatát és Polgármesteri Hivatalát érintő szerződések, megállapodások, 
közgyűlési előterjesztések, közbeszerzési eljárás során készített dokumentumok jogi megalapozottságának 
vizsgálata, önkormányzati rendeletek előkészítése, a szakmai irodák munkáját segítő jogi tanácsadás, 
segítségnyújtás.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
az 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 Dr. Kovács Gábor Aljegyzőtől a 99/515–273-as hivatali telefonszámon.

A jelentkezéseket 2015. december 15-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: „Jogi szakreferens”

A pályázat elbírálásának rendje: A pályázatok 2015. december 31-ig kerülnek elbírálásra. A pályázati 
feltételeknek megfelelő, az előkészítőbizottság által kiválasztott 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: az elbírálást követően azonnal

Sopron Megyei Jogú Város

PÁLYÁZAT



MESEKUCKÓ ÉS JÁTÉK HÁZ – a Soproni Pendelyes Kulturális 
Egyesület képességfejlesztő és ügyességi játékai, kosaras körhinta, 
melyeken önfeledten szórakozhatnak a gyermekek!
Nyitva: hétköznap 17-19.00 óráig, hétvégén 15-19.00 óráig.

Szombat:  16-17.00  Daltanulás – Adventi, karácsonyi dalok
18-19.00  Mesélő képek –  mesék diafi lmről, ahogy a szülők és nagyszülők

gyermekkorában
Vasárnap: 16-18.00  Adventi kézműves-foglalkozások –  ajándék és fenyőfadíszek készítése

Ha szeretné, hogy gyermekének biztosan legyen helye, előzetesen jelentkezhet az info@petofi sopron.hu e-mail címen!

A város idei fenyőfáját a Tanulmányi Erdőgazdaság biztosítja.
Jöjjön el hozzánk, töltsünk el egy vagy több estét közösen az ország egyik legszebb főterén, várjuk együtt a karácsony ünnepét idén is Sopronban!

KARÁCSONYI VÁSÁR ÉS KÖZÖS ÜNNEPVÁRÁS 
SOPRON FŐ TERÉN ÉS A MEGÚJULT VÁRKERÜLETEN

Időpont: 2015. november 27. – 2015. december 23.
Az idei évben is hamisítatlan karácsonyi hangulattal, fenyő- és fahéjillattal, étel- és italfi nomságokkal, kézművestermékek-
kel várjuk  a kedves Soproniakat és a Sopronba látogató vendégeinket Sopron Fő terére és a megújult Várkerületre.
Rendezvényünkön a téren felállított óriás fenyőfa, a hívogató betlehem, és a mindenki számára fi gyelemfelkeltő adventi 
kalendárium sokszínűsége mellett megtalálja a legkiválóbb hazai kézművesremekeket, kiváló ajándékokat vásárolhat a kira-
kodóvásárban, és meleg fi nomságokkal kényeztetheti magát a kedves látogató! Teakülönlegességek, forralt bor, puncs és 
természetesen gyermekpuncs mellett kicsik és nagyobbak örömüket lelhetik a színpadi programokon is, ahol Sopron szinte 
valamennyi iskolája és óvodája bemutatja műsorát.  A legkisebbek és a kicsit nagyobbak után Sopron ismert és még kevésbé 
ismert, de feltörekvő tehetségei csillogtatják meg tudásuk legjavát. 

Programjaink során természetesen nem feledkezünk meg az ünnepvárás meghittségéről sem, minden vasárnap közösen 
gyújtjuk meg hatalmas adventi koszorúnk egy-egy újabb gyertyáját.PROGRAM

2015. december 09., szerda
17:00  Soproni Petőfi  Sándor

Általános Iskola és
AMI Népzene Tanszak
Adventi műsora

18:00 Fáy karácsonyfái -
Soproni Szakképzési 
Centrum Fáy András 
Szakközépiskolája

19:00 Craisy Daisi Jug Band

2015. december 10., csütörtök
16:00 Deák Téri Általános Iskola 

- Betlehemes
16.30 Király Jenő Utcai Óvoda 

– Luca-Luca kitty-kotty
18:00 Soproni Német 

Nemzetiség Általános 
Iskola DNÖ – Bánfalva 
gyertyái

19:00 Blues Hangers

2015. december 11., péntek
16:00 Prakker zenekar
18:00 Brass Line
19:00 Angyalok kara 

– ExperiDance produkció

2015. december 12., szombat
15:00 Horváth József AMI 

Adventi műsora 
(Fúvószenekar és 
BigBand)

16:00 Jereváni Kék Óvoda –
Karácsonyi csengettyűk

17:00 Simon Andrea és Savanyú 
Gergely - Musical és 
operett

18:00 Blue Cafe

2015. december 13., vasárnap 
Várkerület megnyitó ünnepség 
a Mária-szobornál

11:00-17:00 Bartha Tóni 
Csúzlizdája

14:00 Vackor együttes
15:00 Ünnepi beszédek,

szalagátvágás
Zenés séta a Hűség-
zászlóhoz Sopron Város 
Fúvószenekarával

16:00 Sopron Gospel
17:00 Gyertyagyújtás, Fő tér 
18.00 Csík zenekar koncertje

2015. december 14., hétfő
16:00 Karácsonyi dalok -

Gárdonyi kórus és a 
Kicsinyek Kórusa, 
Gárdonyi Géza Ált. Isk.

17:00 Bánfalvi Óvoda –
Bánfalvi Advent

18:00 Széchenyi-gimnázium 
Adventi műsora

2015. december 15., kedd
16:00 Dózsa György Utcai Óvoda 

– A karácsonyi csillag
17:00 Jazz Dance Academy 
18:00 Doborjáni Ferenc 

Egységes Gyógypedagó-
giai Intézet – „Nincs 
karácsony szeretet nélkül”

19:00 Vas- és Villamosipari 
Szakképző Iskola 
karácsonyi műsora

2015. december 16., szerda
17:00 Tóth Antal EGYMI, 

Általános Iskola és 
Speciális Szakiskola –
Vidám karácsony

18:00 Berzsenyi Dániel 
Evangélikus Líceum –
Karácsonyi műsor

19:00 Handler Nándor 
Szakképző Iskola –
Karácsonyi pillanatok

AAAAAAA SSSSSSSSSZZZZZZZZZÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉPPPPPPPPPPMMMMMMMMMMŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰVVVVVVVVVVÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉSSSSSSSSSSSSZZZZZZZZZZZEEEEEEEEEEETTTTTTTTTTTIIIIIIIIIII MMMMMMMMMMMMMÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚZZZZZZZZZZZZZEEEEEEEEEEEEEUUUUUUUUUUUUUUUMMMMMMMMMMMMMMM
EEEEEEEGGGGGGGGGYYYYYYYYYIIIIIIIIIPPPPPPPPPTTTTTTTTTTOOOOOOOOOOMMMMMMMMMMIIIIIIIIII GGGGGGGGGGGGYYYYYYYYYYYŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰJJJJJJJJJJJTTTTTTTTTTTEEEEEEEEEEEEEMMMMMMMMMMMMMÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉNNNNNNNNNNNNNYYYYYYYYYYYYYYYEEEEEEEEEEEEEEE

SSSSSSSSSSSSOOOOOOOOOOOOPPPPPPPPPPPPRRRRRRRRRRRROOOOOOOOOOOOOONNNNNNNNNNNNNNBBBBBBBBBBBBBBAAAAAAAAAAAAAAANNNNNNNNNNNNNNN
2015. december 6. – 2016. február 21.

Liszt Ferenc Konferencia és Kulturális Központ – Munkácsy-terem
www.prokultura.hu





Vuk 
A denevér

Fekete Péter 

Gábriel-show 

Római vakáció 

Szép nyári nap 

A varázsfuvola 

Madách Színház 

Luxemburg grófja 

A dzsungel könyve
Budapesti Operettszínház 

Experidance: Én, Leonardo

Karthago, Apostol, Expressz
Oszvald Marika, Zsadon Andrea, Szolnoki Tibor 

a 100 Tagú Cigányzenekar 

szólistái

Ajándékozzon élményt!

Barlang bérlet és színházjegy 
karácsonyra

Barlang
bérlet 4 előadás

22.000 Ft

Jegyvásárlóinkat megajándékozzuk egy kulcstartóval!*

* Részletek és a vásárlás feltételei a
www.barlangszinhaz.hu oldalon és Jegyirodánkban.
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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



Ünnepi előadások a Petőfi Színházban

december 27. 13.30
Demcsák Ottó 

A SZÉP CERCERUSKA
mese táncjáték

december 27. 19.00
Tamási Áron

ÉNEKES MADÁR
székely népi játék

december 30. 19.00
Feke Pál

SENTIMENTO
Exkluzív előszilveszteri
akusztikus koncert




