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Elfeledett szakmák művelői: Horváthné Gergácz Éva, a retusőr

Őrzi még a retuspultot
Pluzsik Tamás

Magát a retust már 
a fényképezés kez-
detétől alkalmazták. 
Először csak a techni-
kai hibák eltünteté-
sére használták, majd 
egyre inkább kozme-
tikázási célokat szol-
gált: ráncokat, bőrhi-
bákat orvosoltak vele. 

Valójában ilyen szakma nem is 
létezett: ügyes kezű, művészi 
hajlammal megáldott fényképé-
szekből lettek az igazán jó retu-
sőrök, akiket időnként a nagypo-
litika is fölhasznált saját célja-
ira. Komoly retusőri munka volt 
például, ahogyan Sztálin utasí-
tására eltüntették Lenin mellől 
előbb Trockijt, majd a tisztoga-
tásokkal egy időben a mauzó-
leum mellvédjén készült fotók-
ról is sorra tűntek el a nagy 
vezér egykori harcostársai. 
Mint ahogy a Retusált történe-
lem című könyvben is olvas-
ható, olyan is előfordult, hogy 
egy húszfős bolsevik csoportból 
végül hárman maradtak: Lenin, Kalinyin és Sztálin, aztán legvé-

gül már csak Sztálin…
– Hála istennek, ilyen vagy 

ehhez hasonló feladattal soha 
nem találtam szembe magam, 
bár érdekes, de sokkal vidá-
mabb retusőri történeteket 
tanítómestereimtől én is hal-
lottam – mondja mosolyogva 
Horváthné Gergácz Éva, aki 
közel négy évtizeden át ezré-
vel retusálta az esküvői és tab-
lóképeket az egykori Széchenyi 
téri Fényszöv műtermében. 

– Szarka Árpád volt a rajztaná-
rom, munkám során nagy hasz-
nát vettem az ő stúdiumainak, 
hisz a jó retus, talán nem tűnik 
nagyképűségnek, ha azt mon-
dom: művészet. Fontos a mér-
téktartás, hisz az agyonretusált 
fotó éppoly visszatetsző, mint 
ha minden durva hibát benne 
hagynánk a felvételben. Bánhidi 
Mátyásné Gizke nénitől nagyon 
sok mindent lehetett tanulni, 
például amikor még nem volt 
színes technika, ő úgynevezett 
színezett fotókat is készített. 
Egy alkalommal Lobenwein 
Stefi engem is odaültetett a mű  -
termi gép elé, majd a fekete–

fehér portrét Gizke néni anilin-
festékkel kiszínezte, olyan lett 
így, mint egy festmény!

A Photoshop rejtelmeit már 
nem tanulta meg Horváthné 
Gergácz Éva, sőt, fényképező-
gépet is ritkán vesz a kezébe, leg-
feljebb születésnapokon, egy-
egy családi ünnepen az unoká-
kat örökíti meg.

– Ez már más világ, a retus-
pultot és az F-es ceruzát 
viszont még őrzöm, már csak 
azért is, mert ez egyúttal a 45 
évvel ezelőtti esküvőnkre is 
emlékeztet, ugyanis a rólunk 
készült műtermi fotókat is én 
retusáltam… 
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MUNKÁCSY-SZALON 
Zenés esti tárlatvezetések a Zichy-kiállításon

Augusztus 6., szerda 19.00 
A Soproni Liszt Ferenc Szimfonikus Zenekar kamaraegyüttese

Augusztus 13., szerda 19.00 
39. Eisenstadti Haydn Fesztivál vonósnégyese 

Szeptember 6., szombat 19.00 
Wespa-vonósnégyes

Belépés normál jegyár mellett: 
Felnőtt: 1.800 Ft 

Diák (25 éves korig) és nyugdíjas: 900 Ft 
Családi (3-5 fő): 3600 Ft

Jegyek a helyszínen válthatók: 
Liszt Ferenc Konferencia és Kulturális Központ, Munkácsy-terem 

(9400, Sopron, Liszt Ferenc u. 1. - bejárat a Petőfi tér felől!) 
Tel.: 99/517-532
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Az augusztusi Rubi-
con Történelmi 
Magazin központi 
témája Sopron, ám 
nem várostörténeti 
megközelítésben. 

– Olyan témákat igyekeztünk 
összeválogatni, amelyek nem-
csak a soproniaknak érdekesek. 
Sopron sok szállal kötődik az 
országos és nemzetközi politi-
kához, ezeket szerettük volna 
a Rubiconban bemutatni, úgy 
írni Sopronról, hogy az ne legyen 
provinciális – mondta lapunk-
nak Tóth Imre, aki Dominkovits 
Péterrel az újság társszerkesz-
tője volt. 

A páneurópai piknikről, Sop-
ron középkori szerepéről, a Tűz-
toronyról szóló írások mellett 

olvashatunk még például a vá -
roshoz kötődő művészmester, 
Storno Ferenc életéről, Liszt 
Ferenc vagy a háború alatt itt 
életét vesztő olimpiai bajnok 
úszó, Csik Ferenc soproni szála-
iról is. A vasút és a mozdonyok 
kedvelői pedig a GYSEV törté-
netével ismerkedhetnek meg. 

A lapban többek között Tóth 
Imre, ifjabb Sarkady Sándor, 
Parádi József, Szemerey Tamás, 
Szabó Lajos, Mona Dániel, 
Dominkovits Péter, Szende 
Katalin, Kiss Melinda és Osváth 
Ádám tollából olvashatunk írá-
sokat, a Rubicon internetes 
oldalára (www.rubicon.hu/
magyar/oldalak/onlineplusz) 
pedig olyan tanulmányok is fel-
kerültek, amelyeket a lap (terje-
delmi határai miatt) nem tudott 
közölni. 

Rubicon Sopron

Horváthné Gergácz Éva a saját esküvői fotóit is maga retusálta FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS

Az a bizonyos színezett 
portré: olyan, mint 
egy festmény
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RÖVIDEN

Filmajánló 
Csingiling és a kalóztün-
dér – Tinker Bell and the 
Pirate Fairy
amerikai animációs film, 
88 perc, 2014
magyarországi bemutató: 
augusztus 7. (6 év felett)
Csingiling visszatér, hogy 
elkalauzolja a rajongókat 
Pán Péter mesebeli világá-
ba. A Csingiling és a Kalóz-
tündér egy vérbeli tengeri 

kaland, amelynek közép-
pontjában Zarina, a tün-
dérpor őrzője áll. A kíván-
csi természetű tündérlány 
puszta jóakaratból hatal-
mas galibát okoz, ezért 
száműzik Tündérzugból. 
Rövidesen egy csapat ka-
lózzal paktál le a titokzatos 
Koponya-szikla környékén. 
Csingiling és barátai útnak 
indulnak, hogy kiderítsék, 
mi az igazság a kalózha-
jó fedélzetén, illetve hogy 
visszaszerezzék a kék tün-
dérport, amelytől az egész 
birodalom sorsa függ.

Könyvajánló
Börcsök Zoltán – Mester-
házi József – Molnár Sán-
dor – Répay Dorottya: 
Mesélnek az erdők-
mezők állatai
„Ha elmegyünk Meseor-
szágba – miért is ne men-
nénk? –, találkozhatunk 
Nyúl Bercivel, Fácán Tóbiás-
sal, Muflon Marcival, Dám 
Dorkával vagy Farkas Fü-
löppel és barátaival. Azok-
kal a kisebb és nagyobb ál-
latokkal, akiknek a minden-
napjai itt szemünk láttára 
elevenednek meg e színes 
könyv lapjain. Az egysze-
rű és kedves, időtálló tör-
ténetekben a mesék böl-
csessége, a magyar nyelv 
gazdag szókincse és a nép-
mesei fordulatok utat mu-
tatnak a jóhoz, kitágítják 
a világot, és szívet melen-
gető élménnyel gazdagíta-
nak.” (Orbán Júlia előadó-
művész ajánlása)
A fotókkal és rajzokkal il-
lusztrált műben az első 
két kötet folytatásaként 
a szerzők most a Kárpát-
medencében megtalálha-
tó erdei és mezei állatokat 
mutatják be.

A hét mottója:

„Maradj 
a jelen pillanat 

egyszerűségében. 
Fel kell hagynod 

a haszontalan 
gondokkal, a múlton 

való rágódással, 
a jövő elé sietéssel. 

Vagyis szabadulj 
meg a »már nincs« 
és a »még nincs« 

irrealitásaitól. Élj az 
egyetlen realitásban, 

a »most«-ban.”
Popper Péter 

(magyar pszichológus)

Továbbra is várjuk az iskolák rendezvényeiről, ifjú tehetségeiről szóló értesítéseket a helyisulik@gmail.com e-mail címre!

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
pályázatot hirdet

KÖZTERÜLET-FELÜGYELŐI 
KÖZTISZTVISELŐI ÁLLÁSRA

Munkakör alkalmazási feltételei:
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,
számítógépes felhasználói ismeretek (Word, Excel, Internet-használat),
büntetlen előélet,
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 érettségivel rendelkező jelentkezőket is, akik nem rendelkeznek közterület-felügyelői 
vizsgával, de annak letételét vállalják (a költségeket 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:

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: Horváthné Seregély Jolán osztályvezetőtől a 99/515–123-as telefonszámon.

A jelentkezéseket 2014. augusztus 14-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 „Közterület-felügyelő munkakör”
A pályázat elbírálásának rendje: A pályázatok 2014. augusztus 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

Dr. Molnár Katalin
egyetemi docens

30 tanéve vagyok tanár, még-
hozzá ugyanazon intézmény-
ben. Tanárrá válni csak gyere-
kek–fiatalok, felnőttek, szü-
lők és tanártársak, példaképek 
között lehet nap mint nap hittel, 
reménnyel, szeretettel, tudással 
és friss, sokak számára értékes és 
érdekes gondolatokkal. Napja-
inkban – mint sok más hivatás, 
szakma – a tanárság sem zökke-
nőmentes. Pedig gondolhatná az 
olvasó, hogy a fel  sőoktatásban 
saját elhatározás, célra törek-
vés és tudásvágy viszi a fiatalo-
kat és a már akár több diplomá-
val rendelkezőket is. Ez az évek 
múlásával megváltozni látszik. 
A frissen érettségizők több-
nyire kiforratlan elképzelések-

kel érkeznek, és azt keresik tanul-
mányaik során, hogy legyen, 
aki a választásban megerősíti, 
vezeti, irányítja, és talán meg-
szeretteti velük az adott terüle-
tet. Természetesen sokan van-
nak, akik erre motiváltak, köny-
nyű és szárnyaló a velük/rájuk 
fordított idő. Bízom benne, hogy 
ez évben is sokan kaptak közü-
lük bizonyítványt/oklevelet és 
majdan lehetőséget további 
pedagógiai, szociálpedagógiai, 
mestertanári munkájukhoz. 
„A tudomány gyökere keserű, 
gyümölcse pedig gyönyörűsé-
ges” – írta e napjainkban is érvé-
nyes gondolatot a XVII. század 
közepén Comenius, a cseh–
morva pedagógus. Gondo-
lata ma is és mindörökre érvé-
nyes tanulói és tanári munkára 
vonatkoztatva egyaránt.

B E N E D E K  B L O G

Tanárnak lenni

Madarász Réka

A soproni Egyed Mátyást választották meg júli-
ustól a Budapesti Corvinus Egyetem diákjó-
léti referensének. A leendő másodéves egye-
temista PR-területen képzeli el a jövőjét.

Egyed Mátyás középiskolás kora 
óta rajong az irodalomért és 
a nyelvtanért – az Eötvös-gim-
názium két tanára, Szittner 
Ágnes és Szentpáli Csaba ked-
veltették meg vele a tantárgya-
kat. Már akkor érdeklődött a PR 
és a sajtó világa iránt, így nem 
volt kérdés, hogy a Budapesti 
Corvinus Egyetem kommuni-
káció- és médiatudomány sza-
kára adja be a jelentkezési lapját.

– A média elsősorban azért 
vonz, mert önálló hatalmi 
ágként tekintek rá, amely az 
emberek döntéseit alapvetően 
képes befolyásolni – mondja 

Mátyás. – Az elmúlt egy évben 
az jelentette számomra a leg-
nagyobb örömöt, hogy azonos 
érdeklődési körű társakra talál-
tam a szakomon, az egyetemen 
pedig felvilágosult, tudomány-
szerető emberekkel kerültem 
kapcsolatba. A tanáraimat tisz-
telem a szaktudásuk miatt, így 
eszembe sem jut megkérdője-
lezni, amit tanítanak. A közép-
iskolával ellentétben itt az életre 
nevelnek, megmutatják, hogyan 
éljek állampolgárként.

Matyi már gólyaként beleve-
tette magát a hallgatói életbe: 
októberben társai beszavazták 

a hallgatói önkormányzatba, 
ennek méltó folytatásaként 
pedig július 1-jétől mint egye-
temi diákjóléti referens tölt be 
mandátumot. 

– Az én koordinációmmal 
bírálják el a szociális alapú ösz-
töndíjakat – folytatja Mátyás. 
– Állandóan aktív kapcsolatot 
tartok fenn a hallgatókkal, hogy 
segíteni tudjak nekik a pályáza-
tok kapcsán. Bizonyos esetekben 
én magam ítélem meg, hogy 
melyik hallgató milyen, illetve 
mekkora összegű ösztöndíjra 
jogosult. Munkámat két refe-
rens és a bizottsági tagok segítik.

A megbízatás rengeteg mun-
kával jár, ennek ellenére Mátyás 
úgy döntött, szeptembertől 
elkezdi a politológia szakot is. 
Jövőjét főként PR-területen kép-
zeli el, akár egy multinacionális, 
akár valamely közszereplő sajtó-
saként szívesen elhelyezkedne.

Egyed Mátyás az egyetem után sajtósként szeretne elhelyezkedni

Diákjóléti referens lett

Augusztus az év „leg vér sze gé-
nyebb” hónapja, ezért döntött 
úgy a MOL Motoros Family 
és a Ments Életet Alapítvány, 
hogy egy egész hónapos orszá-
gos véradási kampányt indít. 21 
városban 23 véradóhelyszínen 
– köztük Sopronban is – várják 
a segítő szándékú motoroso-

kat és robogósokat. A kampány 
központi rendezvénye augusz-
tus 16-án lesz Budapesten. Sop-
ronban a területi vérellátóban 
(Győri utca 15.) lehet vért adni, 
hétfőnként 8-tól egészen 12-ig. 

Érdekesség, hogy egyre idősö-
dik a hazai véradó-társadalom. 
A rendszeres véradók átlagélet-

kora a nyolcvanas évek végén 
34 év volt, ez mostanra 41 évre 
emelkedett – mondta korábban 
az Országos Vérellátó Szolgálat 
igazgatója. Ezért a szervezet sze-
retne minél több fiatalt is meg-
szólítani, idén a felsőoktatási 
intézmények hallgatói számára 
véradóversenyt is szerveztek.

Augusztus 12-ig lehet jelentkezni a felsőoktatási intézmények 
pótfelvételi eljárásban meghirdetett képzéseire. A korábbi 
évekhez hasonlóan szinte csak fizetős szakokat indítanak. 
A pótfelvételire elektronikus úton lehet jelentkezni és csak 
azoknak, akiket sehova nem vettek fel idén, vagy egyáltalán 
nem is felvételiztek. 
A fiatalok egyetlen felsőoktatási intézmény egyetlen képzé-
sére adhatják be a jelentkezésüket – írja a felvi.hu. A jelent-
kezési űrlapokat augusztus 12-én éjfélig kell kitölteni, vala-
mint ugyaneddig a határidőig kell befizetni az eljárás 5000 
forintos díját is. A ponthatárokat előreláthatólag augusztus 
28-án hirdetik ki, ekkor dől el, ki került be az általa megje-
lölt képzésre. 
A Nyugat-magyarországi Egyetemre idén az Oktatási Hiva-
tal határozata alapján összesen 7530 hallgatót vehetnek fel. 
Az egyetem mind a nyolc karán hirdetett pótfelvételit, lehet 
jelentkezni például környezetmérnök, óvodapedagógus, képi 
ábrázolás, tanító, gyógypedagógia, nemzetközi gazdálkodás 
vagy élelmiszermérnök szakra. 
További részletek: www.felvi.hu, www.nyme.hu

Elindult a pótfelvételiVárják a fiatal véradókat is!

Április 25-én tűnt el soproni otthonából Takács Evelin. A 17 éves 
lány 170 centiméter magas, vékony alkatú, fekete vállig érő haja, 
barna szeme és kerek arca van. Jobb és bal csuklóján „anya” és 
„Jenci” feliratú tetoválások találhatók. Aki tud bármit a lány tar-
tózkodási helyéről, tegyen bejelentést a 96/520–000/16-10-es, 
vagy az ingyen hívható 80/555–111-es rendőrségi számon. 

Eltűnt Takács Evelin



zenei programok a Várisi Zenepavilonban

2014. augusztus 10., 17.00

A Showtime
együttes

koncertje
modern szórakoztató zene

Minden természet- és zenekedvelő érdeklődőt szeretettel várnak
a Várisi Zenepavilon ingyenes, vasárnap délutáni programjai.



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:

felsőfokú iskolai végzettség,
a pályázat benyújtásakor be nem töltött 30. életév,
magyar állampolgárság,
munkaviszonyban, állami vezetői szolgálati jogviszonyban, köztisztviselői, 
kormánytisztviselői, közalkalmazotti, bírósági szolgálati, igazságügyi alkalmazotti szolgálati, 
ügyészi szolgálati, valamint hivatásos szolgálati jogviszonyban nem áll, és
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:
önéletrajzot, a 45/2012.(III.20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerint,
a felsőfokú végzettséget igazoló diploma másolatát,
személyi igazolvány másolatát,
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 2014. augusztus 11-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 „Lackner Kristóf Közigazgatási Ösztöndíj”

A pályázat elbírálásának rendje: A pályázatok 2014. augusztus 25. 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: 2014. szeptember 1. napjától 2015. augusztus 
31. napjáig.

Sopron Megyei Jogú Város

PÁLYÁZAT
Sopron Megyei Jogú Város

Polgármesteri Hivatala
pályázatot hirdet

JOGI SZAKREFERENSI 
MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE

Munkakör alkalmazási feltételei:
jogász szakképzettség,
cselekvőképesség,
büntetlen előélet,
magyar állampolgárság,
számítógépes felhasználói ismeretek (Word, Excel, Internet-használat),
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.

Munkakör fő tartalma:
A Humánszolgáltatási Osztály szakterületét (ide tartozik: a soproni önkormányzat köznevelési, 
közművelődési, kulturális, szociális intézményi, egészségügyi ellátással kapcsolatos feladata stb.) 
érintően önkormányzati döntések előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos 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: Dr. Németh Ádám humánszolgáltatási osztályvezetőtől a  99/515–
472-es telefonszámon.

A jelentkezéseket 2014. augusztus 14-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 „Jogi szakreferens”
A pályázat elbírálásának rendje: A pályázatok 2014. augusztus 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



Németalföldtől
Rómáig



Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
pályázatot hirdet

ÉPÍTÉSHATÓSÁGI ÜGYINTÉZŐI  
MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE

Munkakör alkalmazási feltételei:
Az építésügyi és építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006.
(XII.3.) Korm.rendelet  4.sz. mellékletében megállapított szakirányú felsőfokú végzettséggel rendelkezik. 
(egyetemi szintű építészmérnöki vagy építőmérnöki (magasépítő területen szerkezetépítő szakirány) szakképzettség, 
főiskolai szintű magasépítő üzemmérnöki, építészmérnöki, építőmérnöki (magasépítő területen szerkezetépítő szakirány) 
vagy városgazdasági  üzemmérnöki (ezzel egyenértékű településmérnöki) szakképzettség vagy, aki ezekkel egyenértékűnek 
elismert szakképzettséggel rendelkezik; építészmérnöki alapképzési szaképítész, épületszerkezeti konstruktőr vagy 
magasépítési szakirányán szerzett szakképzettség, vagy aki ezekkel egyenértékűnek elismert szakképzettséggel rendelkezik, 
tervező építészmérnöki, szerkezettervező építészmérnöki mesterképzési szakon, osztatlan képzésben építész mesterképzési 
szakon szerzett szakképzettség vagy, aki ezekkel egyenértékűnek elismert szakképzettséggel rendelkezik)
számítógépes felhasználói ismeretek (Word, Excel, Internet-használat)
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:
közigazgatásban szerzett legalább egyéves gyakorlat,
ÉTDR-rendszer ismerete.

Munkakör fő tartalma: Építésügyi hatósági engedélyezési eljárások lefolytatása, építési ellenőrzés, 
az építési hatóság hatáskörébe tartozó szakhatósági ügyek intézése.
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,
három 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. Varga Józsefné osztályvezetőtől a 99/515–288-as  telefonszámon.

A jelentkezéseket  2014. augusztus 14-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 „Építéshatósági ügyintéző”
A pályázat elbírálásának rendje: A pályázatok 2014. augusztus 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, FŐ TÉR

2014. AUGUSZTUS 15. PÉNTEK 
Nagyboldogasszony ünnepe
16.00  Templomi búcsú és emlékezés 
   a templomszentelésre,

 szentmise a Bencés Templomban 
 Főcelebráns:  Dr. Kránitz Mihály teológiai tanár
 Éneket vezeti: Kórus Spontánusz

19.00 Koronázási díszmenet 
   a Szent Mihály templomtól 
   a Fő térre
19.30 A Korona fogadás a Fő téren
20.00 Kónyai Tibor Jazz Quintet 
   & Rabie Lili koncertje
22.00  Yeahmen Jazz Trió koncertje

2014. AUGUSZTUS 16. SZOMBAT
13.00 Csalóka Péter – a Teleszterion 
   Színházi Műhely vásári 
   komédiája Weöres Sándor 
   írása nyomán
14.00 Sopron Táncegyüttes és 
   Fajkusz Banda műsora
16.00  Ördöngölő - a Teleszterion 
   Színházi Műhely mesejátéka 
16.30 Lővér Vadászkürtösök 
   ünnepi műsora
17.00 Koronázási történelmi játék 
   a Bencés (Nagyboldogasszony) 
   templomban

 Eleonóra Magdolna királyné koronázása
 Énekel: Kórus Spontánusz
 Aranysarkantyús lovagok avatása
 Áldásosztás
 Királyi díszmenet a belvárosban (dobosok, zászlóvivők, 
 lovasok korhű jelmezes felvonulása a belvárosban)

19.00 Bachtól Beatlesig
   A Soproni Liszt 
   Ferenc Szimfonikus zenekar 
   kamaraegyüttesének műsora
21.00 Tűzszínház
22.00 Te rongyos élet - 

 Operett és musical válogatás

2014. AUGUSZTUS 17. VASÁRNAP
10.00 Ünnepi szabadtéri 
  szentmise a Fő téren

A szentmisét vezeti Dr. Bábel Balázs érsek, 
a Kalocsa-Kecskeméti Főgyházmegye metropolitája

16.00  Kvintesszencia
17.00  Hegykői Tűzoltózenekar 
  koncertje
19.00  Utcabál a Prakker Zenekarral

A Soproni Múzeum programjai:

2014. AUGUSZTUS 16. SZOMBAT 
16.00 PERPATVAR az Előkapu Tűztorony előtti parkosított részén
Egy férje meggyilkolásával vádolt asszony bűnvádi pere és elítélése a 
Soproni Múzeum előadásában. Vajon a király, a királyné koronázása 
alkalmából hajlandó lesz kegyelmet gyakorolni?
2014. AUGUSZTUS 15-17. 10.00 -18.00 
KAMARAKIÁLLÍTÁS AZ ORSZÁGGYŰLÉSEKRŐL
A 17. századi soproni országgyűléseket és a koronázási helyszíneket 
bemutató ingyenes szabadtéri kamarakiállítás a Koronázási ünnepély 
ideje alatt a Fabricius-ház kapualjában.
KEDVEZMÉNYES BELÉPŐJEGYEK:
A Koronázási ünnepély idején a gyermekeket (14 éves korig) ingyenes 
belépővel fogadja a Tűztorony. A Fabricius-ház kiállításait (Római 
kori kőtár, Régészeti kiállítás, Polgárlakások) 1 jegyet fi zetve ketten 
látogathatják mind a gyermek, mind a felnőtt vendégek.

Gyermek játszóház, kézműves 
kirakodóvásár, gasztronómiai ínyencségek 
mindhárom napon a Fő téren

 







BÉRLETEZÉS
2014/2015.

Végtelen Európa – Az elveszett levél

Zene, New York, Szerelem – Caligula helytartója

Madárezredes  – Csárdáskirálynő

Dorottya  – Egérfogó – István király

Jászai Mari: Magam keresése – Macskajáték

Toldi – Luke és Jon – A hatalmas színrabló

Süsü, a sárkány – Pinokkió

Új bérletek váltása: 2014. augusztus 21-től
Gyermek- és ifjúsági bérletek
 - előjegyzése: a szervezes@prokultura.hu e-mail címen
  vagy a 99/517–524-es telefonszámon
 - fizetése és átvétele: a Jegyirodában,
  2014. szeptember 29. és október 10. között

A műsorváltozás jogát fenntartjuk!

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


