PÁLYÁZATI
FELHÍVÁS
Sopron Megyei Jogú Város
Széchenyi István Tanulmányi Ösztöndíjára
Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében a
Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlésének 8/2016. (III.31.) önkormányzati rendelete
szerinti előkészítő bizottság pályázatot hirdet 2017/2018. tanévre vonatkozóan
Sopron Megyei Jogú Város Széchenyi István Tanulmányi Ösztöndíjára.
Az ösztöndíj egy teljes tanévre, azaz tíz hónapra szól. Az ösztöndíjjal járó juttatások:
- az ösztöndíj odaítélésének napját magában foglaló és azt követő szemeszter idejére
havonta 44.200 Ft vissza nem térítendő támogatás,
- az ösztöndíjas nevére szóló sopron.hu végződésű – határozatlan időre szóló – e-mail-cím,
- Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat protokoll-listáján való nyilvántartás, névre
szóló meghívó az önkormányzat rendezvényeire,
- lehetőség az ösztöndíjas tevékenységének a helyi médiában való ismertetésére.
Az ösztöndíjra pályázatot nyújthat be, aki a következő feltételeknek együttesen megfelel:
a) a pályázat benyújtását közvetlenül megelőzően legalább 5 éve folyamatosan soproni lakóhellyel rendelkezik,
b) államilag elismert magyar felsőoktatási intézmény teljes idejű alapképzésben, mesterképzésben vagy egységes osztatlan képzésben részt vevő hallgatója,
c) jelenlegi vagy korábbi bachelor tanulmányai során legalább két félévre bejelentkezett és a
pályázat beadását közvetlenül megelőzően legalább 55 kreditet megszerzett,
d) a pályázat benyújtását közvetlenül megelőző két egymást követő lezárt szemeszterben felvett összes tantárgyból elért tanulmányi eredményének számtani átlaga legalább 4,51,
e) tanulmányait teljes idejű alapképzésben, vagy ezt követő mesterképzésben, vagy az egységes osztatlan képzésben az első master diploma megszerzéséért folytatja,
f ) kiemelkedő szakmai tevékenységéről dékáni ajánlással rendelkezik (a dékáni ajánlás tartalmi elemeit a rendelet 6. § f ) pontja tartalmazza),
g) a pályázat benyújtásakor a 30. életévét még nem töltötte be.
Az ösztöndíjra pályázatot nyújthat be az is, aki fentebb leírt feltételeknek megfelel és saját szakirányban ideiglenesen külföldön tanul vagy tanult.
A pályázat benyújtásának további részleteiről a www.sopron.hu honlapon tájékozódhat.

A pályázatok benyújtási határideje: 2017. szeptember 20.,
azokról Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése 2017. október 30-ig dönt.
Dr. Fodor Tamás polgármester,
az előkészítő bizottság elnöke
Postacím:
„Széchenyi István tanulmányi ösztöndíj előkészítő bizottság”
9400 Sopron, Fő tér 1.
http://www.sopron.hu
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata
(9400 Sopron, Fő tér 1.) pályázatot ír ki a tulajdonában álló,
a történelmi belvárosban található

Sopron, Előkapu 5. fszt. 3. (soproni 200/A/3 hrsz)
61 m2 nagyságú üzlethelyiség bérbeadás
útján történő hasznosítására
Irányadó bérleti díj: havi 74.054 Ft + áfa
A pályázat benyújtásának határideje:
2017. szeptember 1. 12.00
Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata
a hosszú távú hasznosítás érdekében a nyertes pályázóval
10 éves bérleti szerződést köt.
A pályázat kiírója a bérleti díjat irányárnak tekinti, attól
eltérő ajánlatot is elfogad a pályázóktól!
Az ingatlan megtekintésére a pályázat kiírója a pályázatok
benyújtása előtt lehetőséget biztosít az ingatlan üzemeltetőjén,
a Sopron Holding Vagyonkezelő Zrt.-n keresztül
(06/99/514-644-es telefonszámon).
A megtekintések időpontja:
2017. augusztus 17. (csütörtök) 13.00
2017. augusztus 28. (hétfő) 11.00
A pályázat követelményei, értékelési szempontjai, valamint a
pályázattal kapcsolatos további tudnivalók elérhetők a
www.sopron.hu
önkormányzat alportálján a pályázatok között.
Információ kérhető a Polgármesteri Hivatal
Városgazdálkodási Osztályán
Vass László ügyintézőtől, (tel: 06/99/515-135).

Sopron Megyei Jogú Város

PÁLYÁZAT
Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
pályázatot hirdet

VÁROSÜZEMELTETÉSI ÜGYINTÉZŐI
köztisztviselői állásra

Munkakör alkalmazási feltételei:
r műszaki felsőoktatásban szerzett szakképzettség,
r számítógépes felhasználói ismeretek (Word-, Excel-, Internet-használat),
r büntetlen előélet,
r cselekvőképesség,
r magyar állampolgárság,
r vagyonnyilatkozat - tételi kötelezettség teljesítése,
r a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tv. (Kttv.) 85. §-a alapján ne álljon fenn
összeférhetetlenség,

Előnyt jelent:
r energetikai mérnök szakképzettség vagy villamosmérnöki szakképzettség,
r közigazgatási gyakorlat,
r legalább 1–3 év szakmai tapasztalat,

Munkakör fő tartalma:
Sopron Város Önkormányzatának, valamint intézményei energiagazdálkodásának felügyelete, a villamos- és
gázenergia szabadpiaci vételezésének ügyintézése, közvilágításhoz kapcsolódó (beruházás, felújítás, karbantartás,
üzemeltetés) feladatok ellátása, iparosított technológiával épült lakóépületek felújítására irányuló pályázatokkal
kapcsolatos feladatok ellátás, pályázatkészítés, köztemetők üzemeltetésével kapcsolatosa 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 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 Barbarától, a Városgazdálkodási Osztály vezetőjétől a 99/515–124-es
telefonszámon.

A jelentkezéseket 2017. szeptember 6-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 „Városüzemeltetési ügyintéző munkakör”

A pályázat elbírálásának rendje
A pályázatok 2017. szeptember 17. 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.

2017. augusztus 23.

Kultúra, művészetek
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A Munkácsy-teremben rendezték meg a Mennyek Királynéját

FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS

Rendhagyó kiállítás
PLUZSIK TAMÁS

A Liszt-központ Munkácsy-termében rendhagyó ünnepi
műsort rendeztek Nagyboldogasszony ünnepén a Menynyek Királynéja című Szűz Mária kiállításon.

Ünnepi
istentisztelet
PLUZSIK TAMÁS

Augusztus 20-án magyar és német nyelvű ünnepi istentiszteletet tartottak a Szent György utcai
Eggenberg-ház udvarán, melyen
igét hirdetett Szemerei János,
a Nyugati (Dunántúli) Evangélikus Egyház püspöke, valamint
német nyelven Manfred Koch,
burgenlandi evangélikus szuperintendens (felvételünkön).
– Ez a ház azoknak a nehéz
időknek a szimbóluma, amikor
a vallásukhoz ragaszkodóknak

Pitti Katalin Liszt-díjas Érdemes
művész, Pálmai Árpád egyházzenész, az Esztergomi Hittudományi Főiskola musica sacra tanára és Hegedűs Valér zongoraés orgonaművész adott ünnepi
műsort Nagyboldogasszony
napján a Liszt-központ Munkácsy-termében. A bemutató után

Molnár V. József néplélekrajzkutató előadását hallgathatták
meg az érdeklődők.
– Sajnos egy súlyos vírusos fertőzés miatt ma este nem tudok
énekelni, de számomra oly fontos ünnep ez a mai, hogy emiatt
nem akartuk lemondani a koncertet, ezért most prózai előadó-

művészként lépek önök előtt
színpadra – fogalmazott Pitti Katalin, aki Ady Endre, József Attila
és Reményik Sándor istenes verseiből adott ízelítőt.
– Sopronba mindig hazajövök,
a selmeci hagyományok szellemében itt voltam balek és firma,
itt szereztem meg erdőmérnöki
diplomámat, és itt, az egykori
egyetemi KISZ-házban ismertem
meg a feleségemet is – emlékezett vissza soproni diákéveire
a koncertet követően Hegedűs
Valér, Béres Ferenc emlékplakettel kitüntetett zongoraművész.
– Szombat esténként Lengyel
Laci barátommal, évfolyamtár-

csak nagyon komoly kockázatok
árán volt lehetőségük arra, hogy
megvallhassák hitüket –mondotta ünnepi igehirdetésében
Szemerei János püspök. – A 17.
század végén az akkori hatalom
a vallási sokszínűséget rossznak
tekintette, ezért a protestáns vallásgyakorlatot teljes egészében
meg akarta szüntetni. Ez az épület azért különleges és fontos számunkra, mert Nyugat-Magyarországon ez volt az egyetlen olyan
hely, ahol protestáns istentiszteleten Isten igéje elhangozhatott.

A Szent György utca 12. számú ház névadója Anna Maria
Eggenberg hercegné, aki 1674-ben vásárolta meg az egyemeletes, loggiás udvarú lakóházat. Az épület fontos szerepet játszott az ellenreformáció időszakában: a hercegné közeli rokonságban állt a brandenburgi választófejedelemmel, ezért engedélyt kapott arra, hogy házában evangélikus istentiszteletet
tarthasson. Az udvari emeleti árkád közepén díszes szószéket
készíttetett, innen prédikált Lang Mátyás lelkész a híveknek.

Hegedűs Valér, Pitti Katalin és Pálmai Árpád adott ünnepi műsort a Munkácsyteremben Nagyboldogasszony napján FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS

Kínai küldöttség érkezett

sammal együtt zenéltünk a KISZházban: ő volt a dobos, én pedig
zongoráztam.
Hegedűs Valér 1971-ben az Erdészeti és Faipari Egyetem Erdőműveléstan Tanszékén Majer
Antal professzornál védte meg
Az erdő és a zene címmel írt diplomamunkáját. Ezután magánúton, Bartók Béla növendékénél,
Székely Máriánál folytatta a már
korábban megkezdett zenei
tanulmányait, majd Ausztráliától Japánig bejárta a világot, fellépett olyan művészekkel, mint
Melis György, Bessenyei Ferenc,
Moldován Stefánia. – Érdekes története van az első zongorámnak
is: a háború alatt Budapesten egy
zeneszerető orosz tiszt hangszereket gyűjtött össze egy, az Andrássy úton lévő lakásba, ahol
a parancsnokságát rendezte be
– mesélte a „mérnök–művész”.
– Nagymamám elmondása szerint remekül játszott is a tőlünk
rekvirált zongorán a kapitány,
melyet aztán az ostrom végén
édesapám egyszerűen „visszalopott” tőle. Közeledvén a hetedik ikszhez, sokszor eszembe jut,
hogy vajon mérnökként sikeresebb pályát futottam volna-e be,
mint zongoristaként… Ilyenkor
eszembe jutnak kollégiumi tanáromnak, Jelenits István atyának
a szavai, melyet egy érettségi
találkozón mondott: „Tudom,
sokan nem azokká lettetek, amit
álmodtatok magatokról, de nem
is ez a fontos, hanem az, hogy
a Jóisten mit álmodik rólunk…”.
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PÁLYÁZAT
Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
pályázatot hirdet

INTÉZMÉNYI ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI
SZAKREFERENS
köztisztviselői állásra

Pályázati feltételek:
r felsőoktatásban szerzett bölcsészettudományi, társadalomtudományi, hittudományi, közszolgálati, jogi,
gazdaságtudományi, természettudományi, pedagógus szakképzettségek valamelyike,
r számítógépes felhasználói ismeretek (Word-, Excel-, Internet-használat),
r büntetlen előélet,
r cselekvőképesség,
r magyar állampolgárság,
r vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalása,
r közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tv. (Kttv.) 85. §-a alapján ne álljon fenn
összeférhetetlenség,

Előnyt jelent:
r közigazgatásban, hasonló munkakörben szerzett gyakorlat.
SZÖVEG ÉS FOTÓ:
PLUZSIK TAMÁS

A Kínai Népköztársaság Hubei
tartományában lévő, több mint
négymillió lakosú Yichang városának delegációja tett látogatást
a hétvégén Sopronban. A komoly
gazdasági és turisztikai potenciállal rendelkező város küldöttségét Yuan Weidong gazdasági
alpolgármester vezette. A hattagú kínai delegáció háromnapos
soproni tartózkodása során látogatást tett a városházán is, ahol
megbeszélést folytatott dr. Fodor
Tamás polgármesterrel, valamint
dr. Farkas Ciprián és Barcza Attila

tanácsnokokkal. A Közép-Kínából érkezett küldöttség vasárnap munkaebéden találkozott

a Soproni Kereskedelmi és Iparkamara, valamint a Sopron és Vidéke Ipartestület vezetőivel.

Munkakör fő tartalma:
Az önkormányzati fenntartásban álló intézmények vezetőit folyamatos kapcsolattartás során segíti az intézmények
jogszerű működtetésében. Előkészíti a Humánszolgáltatási Osztály feladataihoz kapcsolódó belső szabályzatokat,
szakmai terveket és dokumentumokat valamint előterjesztéseket.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
Yichang közelében, a Jangce folyón építették föl a Háromszurdok-gát néven ismert vízierőművet, mely teljesítményét
tekintve a világ legnagyobb erőműve. A hozzávetőlegesen 24
milliárd dollárból megépített létesítmény 181 méter magas és
közel két és fél kilométer széles, összteljesítménye meghaladja a 22.000 megawattot – összehasonlításképpen a Paksi
Atomerőmű 2.000 megawatt teljesítményű, ezzel Magyarország áramtermelésének több mint a felét adja. A gátrendszer
632 négyzetkilométernyi (nagyobb, mint a Balaton), tavat duzzaszt a Jangcén felfelé. Gazdasági jelentőségén kívül komoly
turisztikai látványosság is a Három-szurdok-gát: az elmúlt évben
több mint 2 millió turista kereste fel a négyezer éves történelmi múltra visszatekintő, Jangce folyó menti várost, Yichangot.

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 dr. Tengölics Tamástól, a Humánszolgáltatási Osztály vezetőjétől a 99/515–472-es
telefonszámon.

A jelentkezéseket 2017. szeptember 6-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 és közművelődési szakreferens”

A pályázat elbírálásának rendje:
A pályázatok 2017. szeptember 17-ig kerülnek elbírálásra. A pályázati feltételeknek megfelelő 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.
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PÁLYÁZAT
Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
pályázatot hirdet

VÁROSÜZEMELTETÉSI ÜGYINTÉZŐI
köztisztviselői állásra

Munkakör alkalmazási feltételei:
r műszaki felsőoktatásban szerzett szakképzettség,
r számítógépes felhasználói ismeretek (Word-, Excel-, Internet-használat),
r büntetlen előélet,
r cselekvőképesség,
r magyar állampolgárság,
r vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése,
r a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tv. (Kttv.) 85. §-a alapján ne álljon fenn
összeférhetetlenség,

Előnyt jelent:
r közigazgatási gyakorlat,
r legalább 1–3 év szakmai tapasztalat,

Munkakör fő tartalma:
Sopron Város belvárosi beléptető rendszer üzemeltetése, behajtási engedélyek kiadása, egyéb városüzemeltetési
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 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 Barbarától, a Városgazdálkodási Osztály vezetőjétől a 99/515–124-es
telefonszámon.

A jelentkezéseket 2017. szeptember 6-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 „Városüzemeltetési ügyintéző munkakör”

A pályázat elbírálásának rendje
A pályázatok 2017. szeptember 17. 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.

www.barlangszinhaz.hu

2017.
AUGUSZTUS 27.
20 óra

www.barlangszinhaz.hu

2017.
SZEPTEMBER 8., 9.
20 óra

SZEPTEMBER 30.
SZOMBAT 20.00
VILÁGPREMIER A
FERTŐRÁKOSI
BARLANGSZÍNHÁZBAN!

STANLEY JORDAN

The Thunder Tour

DÖRNYEI GÁBOR | CHRISTIAN GALVEZ | HORVÁTH KORNÉL
Bolba
a Tam
más - Szente
e Vajk
k - Ga
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mbos Attila

CSO
OPORTT
TERÁ
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A

Mjúz
zike
elká
ámed
di két résszb
ben / Mad
dách Sz
zínhá
áz

Jegyek válthatók a Pro Kultúra Jegyirodájában
(9400, Sopron, Liszt F. u. 1.),
a Fertőrákosi Kőfejtő és Barlangszínház jegypénztárában
(9421, Fertőrákos, Fő u. 1.)
és online: www.barlangszinhaz.hu

Jule Sty
yne
e - Bob
b Merrrill - Peter Sto
one

SUG
GAR | VA
AN, AKII FO
ORR
RÓN SZE
ERET
TI
music
call / A Pestti Mag
gyar Szính
ház előadássa

Vígjáték a lélekről, esendőségről, vágyakozásról,
útkeresésről... azaz rólunk.

Rendező: Méhes László (Jászai Mari-díjas)
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