Ünnepi

Programsorozat
A páneurópai piknik 26. évfordulója és az államalapítás ünnepe alkalmából

2015. augusztus 19-22.

Augusztus 19., szerda

Páneurópai Piknik Emlékpark

18.00 Ünnepi megemlékezés a páneurópai piknik és határáttörés 26. évfordulója alkalmából. Ünnepi beszédet mond: Dr. Fodor Tamás, Sopron MJV polgármestere és Frank Spengler, a Konrad Adenauer Stiftung magyarországi
képviseletvezetője.

FertŐrákosi Kőfejtő és Barlangszínház
20.30 Demcsák Ottó – Mikó F. László: Végtelen Európa / a Sopron Balett előadása. Ünnepi beszédet mond: Firtl Mátyás, Sopron és környéke országgyűlési
képviselője, és Katharina Landgraf, német parlamenti képviselő.
(Jegyek korlátozott számban válthatók a Pro Kultúra jegyirodájában.)

Augusztus 20., csütörtök

Szent István–templom
09.00 Ünnepi szentmise, Szent István-nap alkalmából

Fő téri programok
Augusztus 20., csütörtök
17.00-22.00 Art Líra - Sárdy Énekiskola - A Soproni Petőﬁ Színház művészeinek műsora - Papp-Sárdy NBB - Török Ádám és az Ős - Mini

Augusztus 21., péntek
17.00-22.00 Pendelyes Táncegyüttes - Corvinus zenekar - BON-BON Passion Project

Augusztus 22., szombat
17.00-22.00 Kónyai Tibor Jazz Quartet és Lilien - ST Martin - Four Corners
A FŐ téren vásári forgatag, helyben sütött ﬁnomságok várják a látogatókat.

KOMBINÁLT JEGYEK
EGÉSZ ÉVBEN
Kiránduljon régiónkban, utazzon kényelmesen
és kedvezményesen, kapcsolódjon ki
családjával, ismerŏseivel!

ZOO KOMBINÁLT JEGY
A kedvezményes kombinált jegy tartalma:
• egyszeri menettérti utazás
a GYSEV Zrt. vonalain Győrbe,
• korlátlan számú utazás Győrben
a helyi autóbuszjáratokon,
• belépő a győri Xantus János Állatkerbe.

A ZOO KOMBINÁLT JEGY PLUSZ
mindezeken felül kedvezményes
belépőt is tartalmaz a győri
Füles Bástya terráriumházba.
Látogassa meg a gyŏri állatkert lakóit
kedvezményes, kombinált jeggyel!

KOMBINÁLT FÜRDŐJEGY
A kombinált fürdŏjegy tartalma:
• menettérti utazás a GYSEV Zrt. vonalain,
• busztranszfer Bük vasútállomás és a fürdő
között oda és vissza a Lokomotív Kft. által
közlekedtetett helyi buszjáratokon,
• belépő a Bükfürdő Gyógy- és
Élménycentrum Gyógy- és Strandfürdő
részlegébe.
Csobbanjon velünk Bükfürdŏn!
Érvényességi feltételekrŏl bŏvebben
elérhetŏségeinken és pénztárainkban tájékozódhat.
SOPRONI INDULÁSSAL

Felnőtt

Gyerek

Nyugdíjas

3 910 Ft

3 505 Ft

3 505 Ft

ZOO KOMBINÁLT JEGY PLUSZ 4 810 Ft

4 225 Ft

4 225 Ft

2 930 Ft

2 010 Ft

2 680 Ft

ZOO KOMBINÁLT JEGY
KOMBINÁLT FÜRDŐJEGY

Információ: www.gysev.hu • www.enykk.hu
E-mail: gysev@gysev.hu • Tel.: 06/99/577 376
GYSEV, velünk élmény az utazás!

Június 19. –
augusztus 31.
Liszt-központ
Nyitva:
naponta
9-17 óráig

Wosinski Kázmér

BÉRLETEZÜNK!
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A „Hany Istók
palettás utódja”
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(Becht Rezső)

Liszt Ferenc Konferencia és Kulturális Központ
Munkácsy-terem
2015. június 21. – augusztus 23.
Nyitva: naponta 15–19 óráig (hétfő szünnap)
Jegyárak: Felnőtt: 1.800 Ft / Diák, nyugdíjas: 900 Ft
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jubileumi emlékkiállítás

Liszt Ferenc KonferencJB¨T,VMUVS MJT,µ[QPOUŢ Sopron, Liszt Ferenc u. 1.
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Kiállítás
Kolics Krisztina
akril
festményeiből
és
Kolics Regina
grafitrajzaiból

Sopron Megyei Jogú Város

PÁLYÁZAT
Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
pályázatot hirdet

INTÉZMÉNYI SZEMÉLYZETI SZAKREFERENS
határozott idejű munkakör betöltésére

Pályázati feltételek:
r vagy felsőoktatásban szerzett közszolgálati, gazdaságtudományi, pedagógus, bölcsésztudományi,
társadalomtudományi, hittudományi, szociális felsőoktatásban szerzett szakképzettség; vagy felsőoktatásban
szerzett szakképzettség és közszolgálati, emberi erőforrás gazdálkodási, humán erőforrás menedzser vagy
munkaügyi és társadalombiztosítási felsőfokú szakképesítés. Vagy középiskolai végzettség és munkaügyi,
társadalombiztosítási, szociális, emberi erőforrás gazdálkodási szakmacsoportba tartozó szakképzettség.
r számítógépes felhasználói ismeretek (Word, Excel, Internet használat),
r büntetlen előélet,
r magyar állampolgárság,
r a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tv. (Kttv.) 85. §-a alapján ne álljon fenn
összeférhetetlenség

Előnyt jelent:
r közigazgatásban szerzett gyakorlat,
r a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
r a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény,
r a KIR illetmény számfejtő rendszer,
r és a pedagógusokra vonatkozó speciális jogszabályok ismerete

Munkakör fő tartalma:
Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának felügyelete alá tartozó intézményeinél foglalkoztatott
közalkalmazottak személyzeti feladatainak ellátása.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
r önéletrajzot, a 45/2012.(III.20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerint,
r az iskolai végzettséget igazoló okiratok másolatát,
r előzetes nyilatkozatot arról, hogy a Kttv. 85. §-ában meghatározott összeférhetetlenségi ok a pályázat
benyújtásakor fennáll-e,
r 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 Pesky Ibolya Személyzeti, bér-, és munkaügyi csoportvezetőtől a 99/515-117-es telefonszámon.
A jelentkezéseket 2015. augusztus 21-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 „Intézményi személyzeti szakreferens”

A pályázat elbírálásának rendje:
A pályázatok 2015. augusztus 28. 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: 2015. szeptember 1. napjától.

Sopron Megyei Jogú Város

PÁLYÁZAT
Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
pályázatot hirdet

LACKNER KRISTÓF KÖZIGAZGATÁSI
ÖSZTÖNDÍJ PROGRAM
keretében való foglalkoztatásra

Pályázati feltételek:
A Lackner Kristóf Közigazgatási Ösztöndíjról szóló Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének
18/2014.(VI.3.) önkormányzati rendelete alapján:
r felsőfokú iskolai végzettség,
r a pályázat benyújtásakor be nem töltött 30. életév,
r magyar állampolgárság,
r munkaviszonyban, állami vezetői szolgálati jogviszonyban, köztisztviselői, kormánytisztviselői,
közalkalmazotti, bírósági szolgálati, igazságügyi alkalmazotti szolgálati, ügyészi szolgálati, valamint hivatásos
szolgálati jogviszonyban nem állhat, és
r megfelel a pályázati felhívásban foglalt egyéb feltételeknek.

Az ösztöndíj program keretében: az ösztöndíjat elnyert személy szakmai gyakorlaton vesz részt a
Polgármesteri Hivatal meghatározott szervezeti egységénél.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
r önéletrajzot, a 45/2012.(III.20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerint,
r a felsőfokú végzettséget igazoló diploma másolatát,
r személyi igazolvány másolatát,
r 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, vagy annak megkéréséről szóló igazolást.
Az ösztöndíj havi összegét a jegyző állapítja meg, amely nem lehet kevesebb a mindenkori legkisebb
kötelező munkabérnél.
További információ kérhető: Dr. Brummer Krisztián irodavezetőtől a 99/515-109-es telefonszámon.
A jelentkezéseket 2015. augusztus 19-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 „Lackner Kristóf Közigazgatási Ösztöndíj”

A pályázat elbírálásának rendje:
A pályázatok 2015. augusztus 26. 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 ösztöndíjas program határozott időre szól: 2015. szeptember 1. napjától 2016. augusztus 31.
napjáig, mely időtartam legfeljebb 6 hónappal meghosszabbítható.

KORAESTI
HANGVERSENYBÉRLET
Szerdánként 18 órától a Liszt-központban

2015/16

Sorrentói szerenád

Scherzi musicali

Domenico Menini
olasz tenor
ária- és dalestje
„Best of Italy”

Tréfás zenék Monteverditől
a XX. századig
soproni iskolák
egyesített kórusa

szeptember

23.

Állatok farsangja
Soproni Liszt Ferenc
Szimfonikus Zenekar

november

25.

Szimfónia testközelben
február

17.

Schumann
Rajnai szimfóniájának
rendhagyó előadása

Bérletek a Pro Kultúra Jegyirodában válthatók.
9400 Sopron, Liszt Ferenc utca 1. Tel.: 99/517517.
Nyitva tartás: hétfő-péntek 9-17, szombaton 9-12 óráig
&NBJMKFHZJSPEB!QSPLVMUVSBIVŢ)POMBQXXXQSPLVMUVSBIV
Bérlet ára a négyrészes hangversenysorozatra: 6000 Ft
Jegyár az egyes koncertekre: 1800 Ft
Az első 185 bérletvásárló ajándék CD-t kap a
185 éves Soproni Liszt Ferenc Szimfonikus Zenekartól!

április

13.

