




Pályázati feltételek:

 építőmérnöki felsőfokú végzettség, 

 számítógépes felhasználói ismeretek 
(Word, Excel, Internet-használat),

 az angol nyelv tárgyalási szintű ismerete,

 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:

 angol középfokú „C” típusú nyelvvizsga,

 műszaki gyakorlati tapasztalatok,

 projektmenedzsment-tapasztalatok.

Munkakör fő tartalma:

 részt vesz a területét érintő önkormányzati 
költségvetésben jóváhagyott beruházások, 
fejlesztések, felújítások előkészítésében, 
bonyolításában, műszaki ellenőrzésében.

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.

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 Kerekes Attila városi 
főmérnöktől a 99/515–276-os telefonszámon.

A jelentkezéseket 2012. július 20-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 „Beruházási 
ügyintéző munkakör”

A pályázat elbírálásának rendje: A pályázatok 
2012. július 31-ig kerülnek elbírálásra. 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 Polgármesteri Hivatala pályázatot hirdet

beruházási ügyintézői
határozott idejű köztisztviselői állásra

Munkakör betöltésének feltételek:

 egyetemi vagy főiskolai szintű műszaki 
(gépészmérnök vagy közlekedésmérnök) 
felsőoktatásban szerzett szakképzettség,

 angol nyelv tárgyalási szintű ismerete, 

 számítógépes felhasználói ismeretek 
(Word, Excel, Internet-használat),

 büntetlen előélet,

 magyar állampolgárság.

Előnyt jelent:

 angol nyelv felsőfokú ismerete,

 műszaki gyakorlati tapasztalatok,

 projektmenedzsment-tapasztalatok.

Munkakör fő tartalma:

 nemzetközi projekt szakmai feladatainak 
elvégzése a megvalósítási tervvel összhangban,

 kapcsolattartás a nemzetközi 
projektpartnerekkel, a menedzsmentcéggel, 
a külső szakértőkkel,

 a projekt szakmai eseményeinek 
szervezésében részt vesz,

 a nemzetközi partnertalálkozókon részt vesz,

 a szakmai munka projekt- és partneri szintű 
nyomon követése, ellenőrzése és koordinálása, 
a szakmai előrehaladás figyelése,

 a munkacsoportüléseken és a menedzsment-
megbeszéléseken való rendszeres részvétel,

 a projekt előrehaladási jelentéseinek, illetve záró 
jelentésének összeállításában való közreműködés,

Benyújtandó okmányok:

 önéletrajz,

 az iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata, 

 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.

Illetmény: megegyezés szerint.

A munkaszerződés határozott 
időre szól és a projekt lezárásáig 
tart. A munkaidő: napi 4 óra. 

A próbaidő: 3 hónap.

További információ kérhető:

  Schmidt Erika pályázati csoportvezetőtől, 
a 99/515–262 -es telefonszámon.

A jelentkezéseket 2012. július 20-ig 
az alábbi címre kérjük benyújtani:

Dr. Brummer Krisztián irodavezető részére

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri 
Hivatala Polgármesteri Iroda

9400 Sopron, Fő tér 1.

A borítékra kérjük ráírni: 
„Szakmai koordinátor munkakör”

Elbírálási határidő: 2012. július 31. 

Az állás betölthető az elbírálást 
követően azonnal.

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata munkavállalót keres

nemzetközi projektben,  
szakmai koordinátori munkavégzésre 

határozott idejű, részmunkaidős munkaszerződéssel



Fáy András Közgazdasági, 
Üzleti és Postai Szakközépiskola 
Sopron, Teleki Pál u. 26.  |  telefon: (99) 510 092
email: fay@sopron.hu  |  www.faysopron.hu

NAPPALI RENDSZERŰ 
EGYÉVES SZAKMAI 
KÉPZÉSEK A FÁYBAN
Középszinten:
· pénzügyi-számviteli ügyintéző
· postai ügyintéző
· kereskedelemi ügyintéző

Emelt szinten:
· logisztikai ügyintéző
· idegen nyelvi titkár

Érettségizett tanulók jelentkezését 
várjuk 2012. augusztus 1-jéig.



SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
PÁLYÁZATOT HIRDET 

1db fiatalok garzonházában lévő lakás és  
2db önkormányzati lakás szociális körülmények 

alapján, felújítással történő bérbeadására

PÁLYÁZNI LEHET:

Sopron, Baross u. 22/a I/8. szám alatti  
fiatalok garzonházában lévő 1 szoba, konyha, 
előszoba, fürdőszoba WC-vel 37 m²-es, komfortos 
lakásra.
Megtekinthető: 
2012. július 24. (kedd), 07.30–08.00 óra között

Sopron, Hátulsó u. 10–12/A I/2. szám alatti 
kétszintes: előtér, WC, kamra, konyha + étkező, 
lépcső, nappali, tetőtérben: közlekedő, fürdőszoba, 
két szoba, 75 m²-es, összkomfortos lakásra. 
(Teljes felújítási költség: 874.159 Ft)
Megtekinthető: 
2012. július 23. (hétfő), 13.45–14.15 óra között

Sopron, Petőfi tér 5. I/2. szám alatti  
2 szoba, előszoba, konyha, fürdőszoba, kamra 
69 m²-es összkomfortos lakásra. 
(Teljes felújítási költség: 254.786 Ft)
Megtekinthető: 
2012. július 23. (hétfő), 14.15–14.45 óra között

A pályázatok benyújtási határideje: 2012. 
augusztus 08. (szerda), 08.00–15.00 óra között

A pályázati kiírás átvehető a Humánszolgáltatási Osztály Szociális Csoport 
irodáján, Sopron, Új u. 3. kizárólag ügyfélfogadási időben.  

Bővebb tájékoztatás kérhető személyesen és telefonon (tel.: 99/515–210).



 1. SZERDA
Szőlőskert u.
Avar u.
Turista u.
Lomb u.
Malomhegyi u.

 2. CSÜTÖRTÖK
Fényi Gyula u.
Rozsondai K. u.
Gensel Ádám u.
Thirring G. u.

 3. PÉNTEK
Dalárda u.
Hajnalpír u.
Szépvölgyi u.
Tűzoltó u.

 7. KEDD
Liget u.
Ágfalvi u.
Machatsek Gy. u.
Csata u.
Heimler K. u.
Gyepü u.

 8. SZERDA
Kertvárosi u.
Jázmin u.
Szellő u.
Szegfü u.
Áfonya u.
Berkenye u.
 9. CSÜTÖRTÖK
Walder József u.
Boldizsár u.
Kelénpataki u.
Baracsi László u.
Menyhért u.
Újdűlő u.
Holló u.
 10. PÉNTEK
*Darufalvi u.
*Vepperdi u.
*Erdei malom köz
*Házhegyierdő köz
*Hosszúhegy u.
*Gáspár u.
*Lakfalvi u.
*Ujhegy u.

 14. KEDD
*Brennbergbánya
 15. SZERDA
*Brennbergbánya
 16. CSÜTÖRTÖK
*Görbehalom
*Hermes
*Óhermes
 22. SZERDA
*Handler N. u.
*Aranyhegy u.
*Ív u.
*Mende G. u.
*Nemeskúti u.
 23. CSÜTÖRTÖK
Rákosi u.
Őrs u.
Kőrösi Csoma Sándor u.
 24. PÉNTEK
Ravazd u.
Meggyesi u.
Agyag u.
Szőlős u.
Póda E. u.
Stornó F. u.

 28. KEDD
Tómalom u.
Széleskuti u.
Nezsideri u.
Zárányi u.
Pozsonyi u.
Homokbánya u.
 29. SZERDA
Fehéregyházi u.
Ókai u.
Feketevárosi u.
Boldogasszonyi u.
Macskakői u.
 30. CSÜTÖRTÖK
*Sirály u.
*Rauch A. u.
*Szárcsa u.
*Thurner M. u.
*Hérics u.
*Cserfa u.
 31. PÉNTEK
Úttörő u.
Bóbita u.
Gólya u.

Az STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és 
Hulladékgazdálkodási Kft. értesíti Sopron város lakosságát, 
hogy lomtalanítást végez márciustól szeptemberig.

A lomtalanítás során a városban mindenütt a saját házuk elé helyezhetik ki a lomot (kivéve a 
*-gal megjelölt utcákban) úgy, hogy a közlekedést ne zavarja. A *-gal megjelölt utcákban cégünk 
lomtalanítási gyűjtőpontokat jelöl ki. Festéket, veszélyes anyagot ne tegyenek a lomok közé! A 
szóródó anyagokat kérjük dobozba, zsákba gyűjtve kihelyezni. A megadott lomtalanítási napon 
reggel 6 órától kezdjük meg az elszállítást. Az ép, de használaton kívüli elektronikai hulladék 
elszállításáért hívják az 506-483-as telefonszámot! 

2012. augusztus hónapban lomtalanításra kerülő utcák

L O M T A L A N Í T Á S

Célunk az egészséges környezet!

  Kérjük, segítsék munkánkat!  

www.sopronholding.hu    zöld szám: 0680/514-600    holding@sopronholding.hu. .

2012.07.03. - Ibolya útAmennyiben ilyet tapasztalnak 
és információjuk van a lerakó 

módjáról, kérjük tegyenek 
bejelentést.

A szemét lerakása tilos!



VOX HUMANA
Koraesti hangversenybérlet 
a Liszt Központban

BÉRLET ÁRA A NÉGYRÉSZES HANGVERSENYSOROZATRA 3500 FT. 
JEGYÁR AZ EGYES KONCERTEKRE 2900 FT ÉS 1500 FT. BELÉPŐJEGYEK 
ÉS BÉRLETEK A PRO KULTÚRA JEGYIRODÁBAN VÁLTHATÓK. 
9400 SOPRON, LISZT FERENC UTCA 1. TEL.: 99/517517. 
E-MAIL: JEGYIRODA@PROKULTURA.HU
WWW.PROKULTURA.HU

 2012. OKTÓBER 3., SZERDA 18.00 

Orff: Carmina Burana
KERESZTMETSZET
Vezényel: Kocsis-Holper Zoltán

 2013. JANUÁR 30., SZERDA 18.00 

Bizet: A csodadoktor
KAMARAOPERA MAGYAR NYELVEN
A Teatro di musica társulat előadásában
Művészeti vezető: Hámori Máté

 2013. ÁPRILIS 24., SZERDA 18.00 

A gregorián vonzásában
NÉPDALOK, BACH- ÉS LISZT-KOMPOZÍCIÓK
A Kórus Spontánusz hangversenye

 2012. DECEMBER 19., SZERDA 18.00

Dal szavak nélkül
MENDELSSOHN, LISZT ÉS SCHUMANN MŰVEI
Albert Sassmann, Wespa-vonósnégyes



2012. július 11.8
Az oldalt összeállította: BOTÁR LÁSZLÓ  www.sopronitema.hu

Sport

Fáy András Közgazdasági, 
Üzleti és Postai Szakközépiskola 
Sopron, Teleki Pál u. 26.  |  telefon: (99) 510 092
email: fay@sopron.hu  |  www.faysopron.hu

A FÁYBAN 2012 SZEPTEMBERÉBEN 
INDULÓ FELNŐTTKÉPZÉSEK
· Mérlegképes könyvelő
·  Államháztartási mérlegképes 

könyvelő
· Pénzügyi-számviteli ügyintéző
· Irodai asszisztens
·  Valutapénztáros és 

valutaügyintéző
· Nagyinet informatikai tanfolyam
· Spanyol nyelvtanfolyam
JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: 
2012. SZEPTEMBER 3.

Magyarországon régi, 
ám a Fertő tavon 
sportjelleggel nem 
nagyon űzött sport-
ágakat próbál meg-
honosítani Nyikos 
Tivadar soproni edző, 
testnevelő tanár.

A szakember lapunk érdeklő-
désére elmondta, az evezés és 
a kajak-kenu sportjellegű meg-
honosításán fáradozik, két eve-
zős gyakorló tanulóhajót már a 
tóra is szállíttatott, és elképzelé-
sei szerint hamarosan kajakok, 
kenuk is érkezhetnek. 

Nyikos Tivadar hozzátette, 
elképzelését dr. Simon István 
alpolgármester is felkarolta, 
támogatja. Ennek, valamint a 
Sopron Holding, a SOTÁV, vala-
mint jó néhány magánszemély 
kisebb-nagyobb támogatásá-
nak köszönhetően egy evezős, 

kajak-kenus vízibázis, sportte-
lep, csónakház építése is zajlik.

Az erőversenyeket is szervező 
sportszakember a közelmúltban 
hozta létre a Garabonciás Diák 
Sportegyesületet, amelynek 
keretein belül az iskolai tan-
tervben is szereplő kézilabda és 
röplabda sportágakban kezdtek 
játékosokat képezni. 

A testnevelő tanár kiemelte: 
a következő tanévtől „fel-
menő” rendszerben – először 
az első, az ötödik és a kilence-
dik évfolyamokban – bevezetik 
a mindennapos testnevelést. 
A Garabonciás pedig szeretne 
bizonyos „átjárhatóságot” a 
sportágak között, azaz olyan 
sportolni vágyó fiatalok, diákok 
is megtalálhatják számításaikat, 
hogy kedvükre mozogjanak, 
sportoljanak, akik a Sopronban 
leginkább népszerű sportágak-
ban, a labdarúgásban és a kosár-
labdában nem lelik kedvüket – 
másban viszont tehetségesek.

A szezon legnehezebb perió-
dusához értek a soproni KTM–
DigitalJet hegyikerékpáros-csa-
pat tagjai. Sorra követik egymást 
a nemzetközi megmérettetések 
és a hazai kupafutamok. 

Júniusban több fontos olim-
piai és maratoni távú versenyről 
értékes pontokkal és helyezések-
kel tértek haza a soproniak, ám 
sajnos sérülés sem kerülte el a 
csapatot.

Nagykovácsiban a hirtelen 
jött hőség nehezítette a kereke-
sek dolgát, viszont a pálya talaja 
ideális volt. Az esőzések elverték 
a port, csak mutatóba maradt 
néhány pocsolya. A rendkí-
vül gyors és technikás pályán 
Táncos Gábornak eddigi remek 
teljesítménye után most is sike-
rült dobogóra állnia, ezúttal 
kategóriája 2. legjobb idejével. 
A bajnokságban eddig kiegyen-
súlyozottan versenyző Démi 
József viszont egy beláthatat-
lan szakaszon óriásit bukott, 
arccsonttörése és agyrázkódása 
miatt napokig a János-kórház 
vendégszeretetét „élvezte”. 
Hosszabb rehabilitáció vár rá, 
minden bizonnyal csak a szezon 
végén térhet vissza. Az utánpót-
láskorú Pap Gergő futamában 

bronzérmet szerzett. Nem sza-
kadt meg a sorozat, most is 
jobbnál jobb teljesítménnyel 
rukkolnak elő a frissen debü-
táló fiatalok.

Július elején rendez ték 
Ma gya ror szág leg ré geb bi ha gyo-
má nya i val bíró hegyikerék pá-
r os  versenyét, a vi se grá di Du na 
Ma ra tont. 1500 induló ült nye-
regbe a közel 40 fokos kánikulá-
ban. A hőség megtette hatását, 
a szokásosnál is többen adták 
fel a 92 kilométeres küzdelmet.

 A huszonegy fővel rajthoz 
álló soproni alakulat a verseny 
legnépesebb egyesülete volt, 
és a kerekesek itt is remekel-
tek. A masters kategóriában 
Horváth Csaba volt a leggyor-
sabb, 4 órán belüli idejével csak-
nem 12 perc előnnyel ért célba, 
megszerezve a győzelmet és az 
elit kategória abszolút második 
helyét. 

A további program is sűrű 
lesz, július végén az olimpiai, 
augusztus elején pedig a mara-
toni táv magyar bajnokságát 
rendezik. A soproniak 4 kate-
góriában próbálják megvédeni 
a bajnoki címet, ami az eddigi 
teljesítmények alapján reális 
elvárás.

A Bükk-fennsíkon rendezték 
a tájfutók országos középtávú 
egyéni és váltó bajnokságát. A 
SMAFC tájfutó szakosztályát 
16 fő képviselte a technikailag 
nehéz, sziklás terepen, és reme-
kül szerepeltek. 

A döntőre a selejtező futás 
után lehetett bejutni. Férfi 65A 
kategóriában országos bajnok 
lett Rétfalvi Lajos, míg a váltó-
ban az F165-ös a Plájer Lajos, 
Margittai Endre, Spiegl János 

alkotta csapat ezüstérmet szer-
zett. A 14 éves fiú váltó – Rétfalvi 
Kolos, Horváth Zsombor és 
Mesics Mátyás – 10. helyen ért 
célba, ők most indultak először 
országos váltóversenyen.

További pontszerző helyezé-
sek: F35A Vajda Kolos 4. hely, 
F55A Margittai Endre 6. hely, 
N40A Skerletz Imola 6. hely, 
váltó: N105 Tömördi Ágnes, 
Skerletz Noémi, Skerletz Imola 
5. hely.

A múlt hét végén Ausztriában, 
Schwechaton lépett ringbe és 
aratott újabb győzelmet Tóth 
László, soproni profi ökölvívó.

A soproni bunyós ellenfele 
egy 28 éves, tapasztalt, hivatásos 

pályafutása során több mint 50 
profi meccset vívó szlovák ököl-
vívó, Julius Rafael volt. A mérkő-
zést 6 menetesre tervezték. Az 
első két menet amolyan ismer-
kedő jellegű volt, Tóth kereste 
a nála vagy 10 centivel alacso-
nyabb riválisa sebezhető pont-
jait. Amikor úgy érezte, megta-
lálta ezeket – azaz a 3. menettől 
–, nagyobb iramra kapcsolt. A 4. 
menetben egy négyes ütéskom-
binációtól Rafael padlót fogott, 
számolni kellett rá, a kiütéstől 
a menet végét jelző gong men-
tette meg. Tóth rohamsorozata 
az 5. menetben is folytatódott, 
több kemény ütése után ellen-
fele egyre kevésbé volt képes 
a védekezésre, a bíró pedig 
beszüntette a teljesen egyolda-
lúvá váló meccset.

Fejlesztés: Az új sportágakhoz vízibázis, sporttelep és csónakház is épül

Evezés és kajak-kenu a Fertőn

Fél évszázad 
kispályán
Kerek 50 éve, 1962-ben kezdődött a városi kispályás labdarúgó-
bajnokság, amely azóta is nagy sikerrel és rengeteg csapat rész-
vételével zajlik. Kosárlabdában azonban évről évre csökken a vá-
rosi szabadidős bajnokságban szereplő csapatok száma.
Kispályás labdarúgásban négy osztály – a másod- és a harmad-
osztályban két-két csoportban rendezték a bajnoki küzdelme-
ket – hat csoportjában összesen 89 csapat szerepelt, a 9 csapa-
tos negyedosztályt leszámítva minden osztály minden csoportjá-
ban 16–16 együttes szerepelt, ami csapatonként 30–30 meccset, 
azaz folyamatos mozgási, sportolási lehetőséget jelent sokak-
nak ősszel és tavasszal egyaránt. A bajnokok: 1. osztály: Nyerges 
vendégfogadó. 2. osztály A csoport: Városháza, 2. osztály B cso-
port: DA Faktor, 3. osztály A csoport: Alpok Építő Centrum, 3. osz-
tály B csoport: Hirschler, 4. osztály: Közti fakó. 
Kosárlabdában pár éve még annyi csapat versengett, játszott a 
városi szabadidős bajnokságokban, hogy előfordult itt is, hogy 
két, sőt három csoportba kellett sorolni az együtteseket. Sajnos 
a csapatok száma az MKB-arénában a későn, esténként negyed 
10-kor kezdődő mérkőzések miatt rohamosan csökkenni kezdett. 
A nemrég befejeződött évadban mindössze 10 gárda vett részt 
a bajnoki küzdelmekben, a korábban virágzó női bajnokság pe-
dig évek óta nincs. A városi bajnokságot a Future Café nyerte, a 
megyein, amelynek négyes döntőjében a soproni és a győri vá-
rosi bajnokság első két–két helyezettje került, a soproni pontva-
dászat ezüstérmese, a Barátok–Sopron Bank diadalmaskodott.

Nálunk nem gyakori: Kétevezős, gyakorló tanulóhajón már edzhetnek az érdeklődők FOTÓ: NÉMETH PÉTER

Sok siker, egy sérülés

12 PERCES ELŐNNYEL ÉRT CÉLBA
Horváth Csaba úton a Duna Maraton masters 
kategóriájának megnyerése felé

Bravúr a Bükkben

Tóth szlovákot vert

ARANYÉRMES
A dobogó tetején Rétfalvi Lajos, aki F65 kategóriában 
lett bajnok

Tóth László



 I. HELY II. HELY

 NAGYSZÍNHÁZI BÉRLETEK (5 ELŐADÁS) 

Premier bérlet 14 000 Ft 11 000 Ft
Bérlet 11 000 Ft 10 000 Ft
Kedvezményes 9 500 Ft 8 000 Ft

 IFJÚSÁGI BÉRLETÁRAK (4 ELŐADÁS) 

Ifjúsági bérlet  5 500 Ft 5 000 Ft

 GYERMEKBÉRLETÁRAK (3 ELŐADÁS) 

Gyermekbérlet 4 000 Ft 3 500 Ft

 Sopron, Liszt Ferenc u. 1. 
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Bérletek váltása  
2012. augusztus 21. – október 6.
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Soproni Petőfi Színház évad műsora2012 2013
Nagyszínház a 
Petőfi Színház színpadán 

John Steinbeck: Egerek és emberek
színmű 
rendező: Pataki András
bemutató időpontja: 2012. október 6. 

Kander-Ebb: Kabaré
musical
rendező: Szűcs Gábor (Jászai-díjas)
bemutató időpontja: 2012. november 24. 

Petőfi Sándor: Tigris és hiéna 
színmű
rendező: Katona Imre 
bemutató időpontja: 2013. január 19.

Sing, sing, sing
musical show
rendező, koreográfus: Szakál Attila
Bemutató időpontja: 2013. február 23.

Tamási Áron: Kakasok az édenben 
(Ördögölő Józsiás)
zenés tündérjáték
rendező: Pataki András
bemutató időpontja: 2013. március 23.

Stúdiószínház a  
Petőfi Színház színpadán

Bornemisza Péter: 
Magyar Elektra
rendező: Katona Imre
bemutató: 2012. november 10.

Voltaire: Candide
interaktív kalandozás
rendező: Ács Tamás
bemutató: 2013.

Griskovec: Hogyan ettem kutyát?
színpadi játék
rendező: Czajlik József
bemutató: 2013. 

Pódiumbérlet a  
Liszt Központban

Ákombákom – Kézdy 
György estje
bemutató: 2012. 

Arany: A nagyidai cigányok
vígeposz
rendező: Gál Tamás
Bemutató: 2013.

Darvasi László: A titokzatos  
világválogatott
zenés játék 
rendező: Gaál Ildikó 
bemutató: 2013.

 STÚDIÓSZÍNHÁZ A PETŐFI SZÍNHÁZ SZÍNPADÁN (3 ELŐADÁS) 
Bérlet  6 000 Ft

 PÓDIUMBÉRLET A LISZT KÖZPONTBAN (3 ELŐADÁS) 
Bérlet  6 000 Ft

www.prokultura.hu







A VERSENYBEN VALÓ 
RÉSZVÉTEL FELTÉTELE 
a nevezés, melyet a következő címre 
kell küldeni: Sopron Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatal Városgazdálkodási 
Osztály (9400 Sopron, Fő tér 1.).

AZ ÉRTÉKELÉST SZAKÉRTŐ BIZOTTSÁG 
VÉGZI JÚLIUS–AUGUSZTUS HÓ FOLYAMÁN

csatlakozó közterület gondozottsága

gondozottsága alapján

NEVEZÉSI HATÁRIDŐ
2012. július 16.
Értékelésre kerül minden kategóriában, 
aki írásban nevezett be a nemes versenybe.

GYŐZTESEKET KATEGÓRIÁNKÉNT 
HIRDETNEK, JUTALMUL VÁSÁRLÁSI 
UTALVÁNYT KAPNAK
I. helyezett: 40 000 Ft,
II. helyezett: 30 000 Ft,
III. helyezett: 25 000 Ft értékben.

1. intézmények, vállalkozások 
2. lakóközösségek
3. családi házak részére

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 
(9400 Sopron, Fő tér 1.) a 2012. évben, 
Sopron közigazgatási területén

VERSENYT
  HIRDET A KÖVETKEZŐ KATEGÓRIÁKBAN

környezetszépítési

FELHÍVÁS! 

Részvételüket előre is köszönöm!
Dr. Simon István 
alpolgármester


