Sopron Megyei Jogú Város

PÁLYÁZAT
Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala pályázatot hirdet

KÖZTERÜLET-FELÜGYELŐI
köztisztviselői állásra

Munkakör alkalmazási feltételei:
r felsőfokú végzettség esetén az alábbi végzettségek valamelyike: főiskolai szintű rendészeti felsőoktatásban
szerzett szaknyomozó vagy szervező szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű katonai felsőoktatást folytató
intézményben (jogelőd intézményében) szerzett határrendészeti és védelmi vezetői, illetve azzal egyenértékű
szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű végzettség és a rendészeti felsőoktatásban szerzett szakképesítés;
egyetemi vagy főiskolai szintű végzettség és közterület-felügyelői vizsga.
r középfokú végzettség esetén az alábbi végzettségek valamelyike:
rendészeti szakközépiskolai végzettség vagy ezzel egyenértékű más korábbi képzési formában szerzett
végzettség; rendőr szakközépiskolai végzettség, határrendészképző szakiskolai végzettség; középiskolai
végzettség és rendőri szakképesítés vagy ezzel egyenértékű más korábbi szakképesítés, határrendész
szakképesítés vagy ezzel egyenértékű más korábbi szakképesítés; középiskolai végzettség és közterület-felügyelői
vizsga.
r számítógépes felhasználói ismeretek (Word-, Excel-, Internet-használat),
r büntetlen előélet,
r magyar állampolgárság,
r vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése,
r kinevezés előtt egészségügyi, fizikai és pszichikai alkalmassági vizsgálaton való részvétel és alkalmasság,
r a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tv. (Kttv.) 85. §-a alapján ne álljon fenn összeférhetetlenség,
Várunk olyan érettségivel, illetve diplomával rendelkező jelentkezőket is, akik nem rendelkeznek közterületfelügyelői vizsgával, de annak letételét vállalják (a költséget a hivatal biztosítja).
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:
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 határozatlan időre szól. A próbaidő: 6 hónap.
További információ kérhető Horváthné Seregély Jolán osztályvezetőtől a 99/515–123-as telefonszámon.
A jelentkezéseket 2015. február 15-ig az alábbi címre kérjük benyújtani:
Dr. Sárvári Szabolcs jegyzői feladatokat ellátó aljegyző 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. február 28. 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.

2015. március 7. - április 11.
ZORÁN

KERN ANDRÁS, VÁRI ÉVA

GRYLLUS VILMOS

BÖDŐCS TIBOR

BERECZ ANDRÁS
OPERETTGÁLA
ZSADON, SZOLNOKI, MAHÓ

Jegyek válthatók január 26-tól a Pro Kultúra jegyirodájában! (Sopron, Liszt Ferenc u. 1.)

DRÁMA EGY RÉSZBEN
RENDEZŐ: BÉRES ATTILA

A KOMÁROMI
JÓKAI SZÍNHÁZ
VENDÉGELŐADÁSA
BEMUTATÓ: JANUÁR 24.
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Háromezren A karmester apa és zongorista ﬁa együtt léptek fel a Liszt-központban
a tájképfestők
tárlatán
Véget ért a Munkácsy, Paál,
Szinyei és tájképfestő kortársaik című kiállítás Sopronban – a szeptember végén nyílt tárlatot közel háromezren látták.
Az alkotások a Szépművészeti Múzeum – Magyar
Nemzeti Galéria állandó kiállítási anyagához tartoznak, Sopronon kívül eddig Bécsben, Firenzében
és Hágában szerepeltek.
Összesen kilenc magyar
művész 38 festménye volt
látható Sopronban: Munkácsy Mihály, Paál László
és Szinyei-Merse Pál alkotásai mellett Mednyánszky László, Székely Bertalan, Deák Ébner Lajos, Bihari Sándor, Fényes Adolf
és Mészöly Géza munkái is
szerepeltek a tárlaton.
A kiállításra sokan érkeztek Győrből és Budapestről, valamint a Sopron környéki településekről. Több
iskolai osztály is látta a tárlatot, főként soproni középiskolák diákjai.

Két Kocsis egy színpadon
PLUZSIK TAMÁS

Igazi zenei csemegében volt része a
Liszt Ferenc-hangversenybérlet tulajdonosainak. A Nemzeti Filharmonikus
Zenekart Kocsis Zoltán vezényelte, zongorán közreműködött
Kocsis Krisztián, a kétszeres Kossuth-díjas
főzeneigazgató ﬁa.
Igazi klasszikus műsorral, Haydn
és Mozart műveivel érkeztek
a Nemzeti Filharmonikusok
Sopronba. Az est pikantériája,
ha egy komolyzenei rendezvény
kapcsán szabad ezt a kifejezést
használni, a zongorista személye volt. A 18 éves, érettségi
előtt álló fiatalemberről szakmai
körökben már sokat lehetett hallani: legendás a hallása, nagy-

Kocsis Krisztiánnak nemcsak az életben, de a zongora mellett is biztonságot ad
édesapja, Kocsis Zoltán FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS
szerű a technikája, egyik kritikusa pedig egyenesen azt írta
róla, hogy mintegy énekelteti
a zongorát, igazi, érett művész.
Pedig nincs egyszerű helyzet-

ben, hisz rendre a világhírű zongorista édesapa árnyéka mögül
kell kilépnie.
– Apának és fiúnak meglehetősen nehéz együtt dolgoznia,

hisz elfogultság nélkül tanítani csak idegen embert lehet
– meséli Kocsis Zoltán. – Egyébként pedig rendszerint a fiúnak
a nehezebb, a mi esetünkben

feltétlen, hisz jelen estben az
apa már úgymond valaki. Versenyműveknél viszont mindig
a szólista a főnök, így a ma esti
Mozart-zongoraversenynél is
karmesterként csak kísértem
Krisztiánt, és meg voltam vele
elégedve – ad egyúttal zenei háttérmagyarázatot is a nagy sikerrel zárult koncertet követően az
édesapa–karmester.
– Soha nem éreztem hátrányát annak, hogy netán hasonlítgatnak az édesapámhoz –
fogalmaz Kocsis Krisztián. – Sőt,
hihetetlen támaszt és biztonságot ad az, hogy gyakorlatilag
a nap 24 órájában ott áll mögöttem egy olyan valaki, aki nemcsak az apám, hanem egyúttal
a mesterem is.
A fiatal zongorista olyan
nemzetközi sikereket is maga
mögött tudhat már, mint az Ile
de France nemzetközi zongoraverseny Philomuses különdíja,
illetve a VI. Bartók Béla Nemzetközi Zongoraverseny harmadik
helyezése.

Színházi klub Sopronban Évnyitó premier – Toldi
Felolvasó-színházi produkciókkal nyitja meg kapuit a soproni
teátrum színházi klubja január
21-én este kilenctől. A havonta
jelentkező estek házigazdája
Pomezanski György, a Magyar
Televízió egykori legendás
riportere lesz.
A Soproni Petőfi Színház szeretné a közönséggel még szorosabbá tenni a kapcsolatát, ezért
is invitálja őket a mélyebb gon-

dolatokat hordozó, az élet kérdéseit vizsgáló zenés felolvasószínházi előadásokra. Kötetlen
formában, baráti találkozások
és beszélgetések közepette –
tudtuk meg Pataki Andrástól,
a teátrum igazgatójától. Az első
ilyen produkciót január 21-én
este kilenctől láthatják a színház büféjében. Csokonai Vitéz
Mihály Cultura című művét
Pápai László rendezi, az esten

közreműködnek a soproni társulat művészei.
Február 4-én az Éjszaka világa
címmel tekinthetik meg Kiss
Tamás zenés estjét, március
25-én Madách Imre A civilizátor című művét adják elő Pápai
László rendezésében, a programsorozat zárásaként április
29-én pedig Kiss Tamás Búgócsiga című zenés produkcióját
mutatják be.

Válogatás a korabeli
soproni sajtóból
FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS

1914

Kevés a fa
Érdeklődtünk a városi fatelepen lévő fakészlet iránt. Azt az
értesítést kaptuk, hogy az idén
már nyár óta olyan nagy a fa
iránti kereslet, mint a múlt
évben még tél derekán sem volt.
Úgy áll a helyzet, hogy a telep
fakészlete hamarosan elfogy.
Az erdőben volna fa elegendő,
de hiányzik a fuvaros. Bizony
jó lesz mindent elkövetni, hogy
a telepen legyen fa, mert különben két veszedelemmel kell
megküzdenünk: az éhséggel
és a hideggel. Pedig elég abból
egy is! (Soproni Napló)

1964
Ötös erősségű
földrengés Sopronban
Kedden este valamivel háromnegyed 9 után először gyengébb,
majd nagyobb erejű földlökés
rázta meg Sopront és környékét.
Utoljára a múlt év decemberében volt ezen a környéken földrengés. A földlökés és az azzal
járó morajlás után szinte pillanatok alatt talpon volt a város.
A Pamutiparban a munkások
nagyobbik része földszintes

épületekben dolgozik. A rengés
észlelésekor a szabadba siettek. A Ruhagyár kétemeletes
épületében már sokkal erőteljesebben lehetett érezni a földrengést. A Vörös Csillag moziban a földrengés következtében
kikapcsolódott az ipari áram, és
ezért néhány percig szünetelt az
előadás. Innen és a Szabadság
Moziból is számosan hazasiettek. Az Ingatlankezelő Vállalat
szerda délelőtt mérte fel az
okozott károkat. Különösen
a Lenin körúton és a külvárosokban keletkezett jelentősebb
kár. Huszonhárom kémény dőlt
le, három tűzfal roskadt össze.
A legsúlyosabb kár a Lenin körút
65. számú házban volt, ahol
a tűzfal a szomszédos ház tetőzetére zuhant. Éjszaka 1 óra 37
perckor még volt egy utórengés
is. (Kisalföld)

1989
Felújítások
– befejezetlenül
A hatodik ötéves terv második
felében elindított soproni tömbrekonstrukció szervezői végeztek akkor egy modellszámítást, amelynek eredményeként

örömmel konstatálták, hogy
Sopron valamennyi állami
tulajdonban lévő lakóházát
2010-re teljes egészében fel
tudják újítani. Korai volt az
öröm. Horváth József, a Soproni
Ingatlankezelő Vállalat műszaki igazgatóhelyettese, megbízott igazgatója, most azt
mondja: ha ez így folytatódik
tovább, az elmaradt felújításokkal sohasem végzünk. S akkor
mi lesz az időszerű és részleges
felújításokkal? Szomorú tény:
ebben az évben az előirányzottnál hatvan–hetvenmillió forinttal kevesebb pénz jut a felújításokra. A városkép nem tükrözi
híven a valós helyzetet, hiszen
a Lenin körút megszépült, felújított házaira tekintve az idegennek az a benyomása támad,
hogy a lokálpatriotizmusukról
híres soproniak sokat áldoznak
a történelmi épületek állagának megóvására. A valóságban
egyfajta kirakatpolitika folyik,
hiszen csak az idegenforgalom
szempontjából jelentős területekre koncentrálható az erő és
a pénz. (Soproni Hírlap)
Összeállította: Pluzsik Tamás

PLUZSIK TAMÁS

Az ünnepek utáni első munkanapon rögtön premierrel indított a Soproni Petőﬁ Színház. Arany János: Toldi című elbeszélő költeményéből készült zenés játékot mutatta be
a társulat Wiegmann Alfréd rendezésében.
„Ég a napmelegtől a kopár szík
sarja…” – talán ez a magyar líra
egyik legismertebb sora... De
mitől is lett oly népszerű a Toldi,
hogy Arany pályadíját a Kisfaludy Társaság tizenötről húsz
aranyra emelte, s Petőfi volt az
első, aki a költő köszöntésére
sietett, s miért szerethető mind
a mai napig?
– Mire szán bennünket a sors,
hogyan tudom elérni és betölteni a küldetésem, ki vagyok,

hol a helyem a világban? Fontos, rendkívül fontos kérdések
ezek, s mindezekre választ adott
és választ adhat a mának is ez a
történet – mondta a bemutatót
követően Wiegmann Alfréd rendező. – Felfoghatjuk egy modern
karriertörténetnek is mindazt,
amit Toldi Miklós átél. Ő megmutatta, felépítette magát, hogy
beteljesítse küldetését, és megtalálja helyét a társadalomban.
Nem kis vállalás ma Arany János

eredeti epikus feldolgozásában
eljátszani a Toldit, ugyanis nem
éppen közönségbarát, sőt talán
még riasztólag is hathat a régies szövegkörnyezet. Ezért azt
a megoldást választottuk, hogy
a verses történetet játékos formában, mozgásszínházi elemek
beépítésével adjuk elő, melyben
Demcsák Ottó koreográfus volt
a segítségünkre.
A különleges színpadi látványvilág mellett Szarka Gyula
(a Ghymes együttes vezetője)
zenéje is segítette a nézőket
abban, hogy magukénak érezzék Toldi történetét. A szereplőket Papp Attila, Ács Tamás,
Horváth László, Horváth Zsuzsa, Molnár Anikó, Pintér Gábor,
Sárdy Zoltán, Szlúka Brigitta és
Szőcs Erika keltették életre.

Európai Örökség lehet az emlékpark
Európai Örökség címre javasolja a Páneurópai Piknik Emlékparkot az európai szakértői testület. A soproni önkormányzat több mint egy éve
adta be a pályázatát, az elismerő címet olyan helyszínek kaphatják meg, amelyek

az európai történelemben,
kultúrában és integrációban
fontos szerepet töltenek be.
Tizenhárom tagállam összesen 36 helyszínnel pályázott,
és ebből 16-ot, közte a Páneurópai Piknik Emlékparkot
a szakértői testület támoga-

tásra javasolta. Döntés várhatóan február közepén lesz.
Az EU azért hozta létre a címet, hogy előtérbe helyezze a közös európai örökséget.
Európai Örökség lett korábban például az athéni Akropolisz vagy a gdanski hajógyár.
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Kora esti
Hangversenybérlet

VALAMI
AMERIKA
2015. február 25.
18 óra
Liszt-központ
A Wespa
vonósnégyes
koncertje
Jegyár: 1.800 Ft

Kedves 8. osztályos pályaválasztó!
Válaszd a Handler Nándor Szakképző Iskolát!
Sopron, Halász u. 9-15. | www.handler.hu
handler@sopron.hu | 99/506-495
Már a 9. évfolyamtól indul a szakképzés a
szakközépiskolában és a szakiskolában.

Szakközépiskola (4+1 év)
Informatikai szakközépiskola (informatikai rendszergazda)
Faipari szakközépiskola (faipari technikus)
Képző- és iparművészeti szakközépiskola (grafikus, festő)
Szépészeti szakközépiskola (fodrász)
Szépészeti szakközépiskola (kozmetikus)

Szakiskola (3 év)
asztalos r festő, mázoló és tapétázó
kőműves és hidegburkoló r ács r női szabó

Jászai Mari

Magam keresése
Monodráma Jászai Mari levelei, naplója alapján

2015. január 17., 18., 19.
Liszt Ferenc Konferencia és Kulturális Központ

A Klebelsberg Kultúrkúria, a Marczibányi Téri Művelődési Központ,
a Veszprémi Petőfi Színház, az Evangélium Színház és a
Soproni Petőfi Színház közös produkciója
Jászai Mari szerepében: Juhász Róza

2015. JANUÁR 22., CSÜTÖRTÖK 19 ÓRA

Munkatársak:
Dömölky János Balázs Béla-díjas, kiváló és érdemes művész,
Libor Katalin, Gábos Katalin, Hajdu Gábor, Debreczeni András,
Szlávik János, Görgényi Gábor
Jegyár: 2.200 Ft
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