


Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
pályázatot hirdet a Városfejlesztési Osztályára

PÁLYÁZATI REFERENS
határozott idejű köztisztviselői állásra.

Pályázati feltételek:
egyetemi vagy főiskolai szintű közgazdasági felsőoktatásban szerzett szakképzettség,
számítógépes felhasználói ismeretek (Word, Excel, Internet használat),
büntetlen előélet,
magyar állampolgárság,
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tv. (Kttv.) 85. §-a alapján ne álljon fenn 
összeférhetetlenség,
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalása.

Előnyt jelent:
pályázatírói gyakorlat,
középfokú „C” típusú angol nyelvvizsga,

Munkakör fő tartalma:
Uniós és egyes önkormányzati pályázati lehetőségek feltárása, konkrét pályázatok készítése, 
menedzselése.

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.

Illetmény és juttatások: A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint                        
a hivatal Közszolgálati Szabályzata szerint.

A próbaidő: 6 hónap.

További információ kérhető Bartal Gábor osztályvezetőtől a 99/515-469-es telefonszámon.

A jelentkezéseket 2014. október 1-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 „Pályázati referens”

A pályázat elbírálásának rendje: A pályázatok 2014. október 10. 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 az elbírálást követően azonnal. 

Sopron Megyei Jogú Város

PÁLYÁZAT





A PRO KULTÚRA JEGYIRODÁBAN:
Liszt Ferenc Konferencia és Kulturális Központ

9400 Sopron, Liszt F. u. 1.
Tel.: +36-99/517-517, 517-518

www.prokultura.hu | www.gyfz.hu
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TÁJÉKOZTATÓ
városi kitüntetések adományozásáról 

Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése által alapított 
cím, valamint díjak és elismerések adományozásának 
rendjéről szóló 34/2005. (IX.6.) önkormányzati ren-
delet célja, hogy lehetőséget teremtsen azon szemé-
lyek, közösségek munkásságának méltó elismerésére, 
akik kimagasló, példamutató tevékenységükkel ér-
demeket szereztek a város fejlődésében, érdekeinek 
előmozdításában, értékeinek megőrzésében, átörö-
kítésében és gyarapításában, jó hírnevének terjesz-
tésében, kapcsolatainak ápolásában vagy az egye-
temes emberi értékek gyarapításában. 

A városi kitüntetések adományozására bármely sze-
mély, illetve közösség javaslatot tehet.

A közgyűlés által adományozható városi kitüntetésekre 
vonatkozó javaslatokat írásban, a www.sopron.hu
oldalról letölthető, illetve a Polgármesteri Hivatal 
Humánszolgáltatási Osztályán (Fő tér 1.) személyesen 
is átvehető nyomtatványon 2014. szeptember 30-áig 
kell benyújtani a polgármesterhez.

Sopron Megyei Jogú Város

TÁJÉKOZTATÓ



zenei programok a Várisi Zenepavilonban

2014. szeptember 21., 17.00

A FESZTIVÁL
RÉZFÚVÓS EGYÜTTES 

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



Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
pályázatot hirdet a Városfejlesztési Osztályára

BERUHÁZÁSI ÜGYINTÉZŐ
határozott idejű köztisztviselői állásra.

Pályázati feltételek:
az alábbi képzettségek valamelyike: építőmérnöki, építő üzemmérnöki, építészmérnöki, 
épületgépész mérnöki, épületgépész üzemmérnöki végzettség,
számítógépes felhasználói ismeretek (Word, Excel, Internet használat),
büntetlen előélet,
magyar állampolgárság,
a Közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tv. (Kttv.) 85. §-ában foglaltak alapján ne 
álljon fenn összeférhetetlenség,
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalása.

Előnyt jelent:
a versenyszférában szerzett, legalább 3 éves szakmai kivitelezésben eltöltött gyakorlat

Munkakör fő tartalma:
Az önkormányzati nagyprojektek megvalósításának szervezése, felügyelete. 

Pályázatnak tartalmaznia kell:
önéletrajzot, a 45/2012.(III.20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerint, 
az iskolai végzettséget igazoló okirat másolatát, 
előzetes nyilatkozatot arról, hogy a Kttv. 85. §-ában meghatározott összeférhetetlenségi ok a 
pályázat benyújtásakor fennáll-e,
3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt.

Bérezés és egyéb juttatások:
A Közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény szerint, valamint a hivatal Közszolgálati 
Szabályzata alapján.

A próbaidő 6 hónap.
További információ kérhető Bartal Gábor osztályvezetőtől a 99/515-469-es telefonszámon.

A jelentkezéseket 2014. október 1-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”.

A pályázat elbírálásának rendje:
A pályázatok 2014. október 10-ig kerülnek elbírálásra. A munkáltató a pályázatok megtekintése, és a 
legjobb pályázatokat benyújtókkal történő interjú lefolytatása után hoz döntést. 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 az elbírálást követően azonnal betölthető.

Sopron Megyei Jogú Város

PÁLYÁZAT



A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége 
(KÉSZ) 

Soproni Szervezete
 tisztelettel és szeretettel meghívja 

Dr. Perger Gyula PhD.
plébános,

a Szombathelyi Tudományos Társaság tagja

MINDSZENTY JÓZSEF 
BÍBOROS ÉLETÚTJA 

De victus vincit 
Legyőzetve győz

című előadására.

Időpont: 
2014. szeptember 19. (péntek), 19.00 óra

Helyszín: 
Szent György-Dómtemplom – Jezsuita terem

Gyula atya előadás előtt 18.00 órakor szentmisét celebrál 
a Szent György-Dómtemplomban.



AZ EURÓPAI MOBILITÁSI HÉT ÉS AUTÓMENTES NAP ORSZÁGOS KOORDINÁTORA A NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM

Autómentes Nap és
Critical Mass
bringás felvonulás
Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata és a
Bringázz Sopron Egyesület közös szervezésében
2014. szeptember 20., szombat
Helyszín: GYIK Rendezvényház parkoló (Ady Endre út 10.)
13 órától  a Mártírok útját nem vehetik igénybe autóvezetők.

14 órától gyermekpálya akadályokkal és ügyességi feladatokkal,
 hasznos biciklis ajándékokkal.

15 órától regisztráció a kerékpáros felvonulásra a GYIK rendezvényház parkolójában

16 óra bringás felvonulás rendőri felvezetéssel az alábbi útvonalon:
 Mártírok útja – Ady Endre út – Lővér körút – KRESZ park – Lővér körút –
 Mikoviny út – Bajcsy-Zsilinszky út – Béke út – Ady Endre út – Csengery utca –
 Csatkai Endre utca – Deák tér – Mátyás Király utca – Széchenyi tér –
 Templom u. – Fő tér – Templom u. – Széchenyi tér – Erzsébet utca –
 Deák tér – Csatkai Endre utca – Csengery utca – Ady Endre út – Mártírok útja.

A visszaérkezést követően ajándéksorsolást tartunk a GYIK Rendezvényház parkolójában.
A regisztrált résztvevők között 3 db kerékpárt és a korábbi évekhez hasonlóan idén is számtalan 
más hasznos tárgyat sorsolunk ki.
Az este folyamán a Bringázz Sopron szervezésében további programok várják az érdeklődőket.
Keressétek a Bringázz Sopron Facebook-oldalát a részletekért! 

Közlekedjünk gépkocsi nélkül hétfőn!
Kérünk mindenkit, hogy szeptember 22-én, hétfőn lehetőség szerint ne használja 
személygépkocsiját!

Válasszák a tömegközlekedést, a kerékpárt vagy a gyalogos közlekedést!

Szeptember 22-én a Kisalföld Volán helyi járatai ingyenesen vehetők igénybe, a GYSEV Zrt. 
vonalain pedig a gépjárműforgalmi igazolványt felmutatók ingyenesen szállíthatnak 
kerékpárokat. 

Európai Regionális

Fejlesztési Alap

NEMZETKÖZI 
FÚVÓSFESZTIVÁL

Sopron 
2014. szeptember 21., 15 óra

PROGRAM:

15.00 óra
  Felvonulás
 Magyar Posta - Széchenyi tér - Várkerület - Hűségkút - Fő tér 
 Soproni Mazsorett Együttes - Ágfalvi Német Nemzetiségi 
 Fúvószenekar - Sopron Város Fúvószenekara - Juventus Koncert 
 Fúvószenekar - Rákosi Fúvósok - Mörbischi Fúvósok

15.30-16.20 óra 
 Koncertek
 Eötvös utca-Várkerület sarok – Mária Szobor – Hűségkút – Fő tér

16.30-17.00 óra 
 Fő tér
 Közös koncert

Minden érdeklődőt szeretettel várunk! 
Sopron és környéke Német Kultúrklub

Támogatóink: 
Sopron Megyei Jogú Város 
Soproni Német Nemzetiségi Önkormányzat 
Sopron és környéke Német Kultúrklub

Közösségi célú, városismereti miniprojektek 
megvalósítása Programalapból a 
Soproniak helyi kötődésének erősítése.

A projekt a NYDOP-3.1.1/B1-13/PA-2 
keretében valósul meg.
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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







2014. szeptember 17.12
Az oldalt összeállította: KÓCZÁN BÁLINT  www.sopronitema.hu

Sztárok itt és ott

SZEPTEMBER 21-IG, NAPONTA 9–18 ÓRÁIG 
 LISZT-KÖZPONT

AZ ELSŐ 
SZAKADÁS 
A VAS- 
FÜGGÖNYÖN
német–magyar 
vándorkiállítás

SZEPTEMBER 21-IG, 
NAPONTA 14–20 ÓRÁIG (HÉTFŐ SZÜNNAP), 
 LISZT-KÖZPONT, MUNKÁCSY-TEREM

NÉMET-
ALFÖLDTŐL 
RÓMÁIG
Válogatás a 
Zichy-gyűjtemény 
legszebb 
festményeiből és 
szobraiból

OKTÓBER 3-IG, NAPONTA 17–19 ÓRÁIG 
(KEDD SZÜNNAP) BALFI MŰVELŐDÉSI HÁZ

A TEREMTETT 
FERTŐ-TÁJ
FEJÉR ZOLTÁN 
FESTŐMŰVÉSZ 
KIÁLLÍTÁSA

SZEPTEMBER 20., SZOMBAT 17.00 
 LISZT-KÖZPONT, LISZT-TERASZ

„SAJÁT DALOK”
VARGA RICHÁRD
LEMEZBEMUTATÓ 
KONCERTJE,
utána műteremlátogatás 
az Interaktív Galériában 
(Színház u. 3.)

programajánló
Szeptember 17. – október 1.

www.prokultura.hu  |  www.facebook.com/prokultura

SZEPTEMBER 20., SZOMBAT 10 ÓRÁTÓL 
 SOPRONI PETŐFI SZÍNHÁZ

NYÍLT NAP A SOPRONI 
PETŐFI SZÍNHÁZBAN
Fazekas Mihály, Petőfi Sándor és Rejtő Jenő 
hősei életre kelnek

SZEPTEMBER 28-TÓL JANUÁR 5-IG, 
NAPONTA 10–18 ÓRÁIG (HÉTFŐ SZÜNNAP) 
 LISZT-KÖZPONT, MUNKÁCSY-TEREM

MUNKÁCSY, PAÁL, SZINYEI ÉS 
TÁJKÉPFESTŐ KORTÁRSAIK
Kiállítás a Szépművészeti Múzeum és a Magyar 
Nemzeti Galéria gyűjteményéből

SZEPTEMBER 30., KEDD 19.00 LISZT-KÖZPONT

LISZT FERENC 
HANGVERSENYBÉRLET

A ZENE 
VILÁGNAPJA
Győri Filharmonikus 
Zenekar
Közreműködik: 
Ránki Dezső – zongora
Vezényel: Berkes Kálmán

 Sopron, Liszt Ferenc u. 1. 
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Pro Kultúra 
Sopron

Új dalt készített Hilary Duff. 
A Chasing The Sun már előfu-
tára új albumának, amelyet új 
kiadó gondoz. 

– Ennél izgatottabb nem is 
lehetnék. Szeretem az új csa-
patomat, és nagyon szerencsés-
nek érzem magam, hogy ennyi 
tehetséges művész mellé kerül-
hetek náluk – mesélte a szép-
séges előadó, aki jelenleg is 
a stúdióban van, hogy befejezze 
nagyon várt lemezét, amely az 
ötödik stúdióalbuma lesz

Hilary Duff a Disney Channel 
nagy nézettségű sorozatában, 
a 2001-es Lizzie McGuire-ben 
tett szert nagy népszerűségre. 
Röviddel utána számos mozi-
filmben is szerepelt, és több 
millió példányban keltek el 
albumai.

Ikrei születése után egy évvel új nagyle-
mezzel jelentkezett Kozma Orsi. Az éne-
kesnő nem tervezte ilyen korán a visz-
szatérést, de örül, hogy kvartettjével négy 
év után ismét új albumot adhatott ki. 

Letisztult dalok, erőteljes hangu-
lat, gazdag érzelemvilág – ez jel-
lemzi az új Kozma Orsi Quartet 
nagylemezt. A Soulprints című 
albumon egyetlen kivétellel 
saját szerzemények hallhatók, 
szólókkal és más kiegészítések-
kel, szép vonós hangszereléssel. 
– Régóta érett az új korong, örü-
lök, hogy hagytuk kikristályo-
sodni. Kereknek érzem ezt az 
anyagot, személyesnek, erősnek, 
kiforrottnak. Azért Soulprints 
a címe, mert ezt éreztük legta-
lálóbbnak az album hallgatása-
kor; a lelkünk, az életünk rezdü-
léseinek lenyomatai, itt tartunk 
most emberileg, zeneileg. 

Kozma Orsi nem gondolta 
volna, hogy ilyen gyorsan visz-
szatér a zenei körforgásba: – Sá  ra 

és Anna ikerlányaim tavaly nyá-
ron születtek. Bár én nem így 
terveztem a visszatérést, de az 
élet így adta. Ez jó is meg rossz 
is: a lányok köré kell szervezni 
mindent, hiszen ők állnak az első 
helyen. 

A Kozma Orsi Quartet nem tit-
kolt szándéka, hogy a környező 
országokban is bemutatkoz-
zon. Korábban már eljutottak 
Japánba, remélik, idén még több 
helyen felfigyelnek zenéjükre. 

Kozma Orsi életében azon-
ban más tervek is szerepel-
nek: a Cotton Club Singers 20 
éves jubileumi koncertturnéja 
alkalmából Sopron környékére 
is érkezik majd, a VOLT Feszti-
válra pedig mindig jó érzéssek-
kel gondol. 

A quartet új albuma, a Soulprints életük rezdüléseinek lenyomata

Orsi babázik és énekel

Nemrég indult a VIVA PUSH, amely minden hónapban más-más 
feltörekvő formációt támogat és ismertet meg a szélesebb közön-
séggel. A kezdeményezésnek nemzetközi fronton többek között 
olyan előadók köszönhetik sikereiket, mint John Newman, Lorde 
vagy Iggy Azalea. A zenecsatorna első hazai felkaroltja a Stadiumx. 
A duót Dave Martin és Sullivan alkotja, akik több év közös mun-
ka után alapították meg formációjukat 2012 végén. Howl At The 
Moon című felvételük hatalmas sikert aratott, és már olyan dj-k 
pörgetik világszerte, mint Avicii, David Guetta és Nicky Romero. 
– Nagyon örülünk, hogy mi lehetünk az első VIVA PUSH előadó, 
reméljük, hogy ennek köszönhetően jobban megismernek min-
ket itthon. Nem titkolt célunk, hogy nemzetközi sikereket érjünk 
el, hiszen a hangzásunk nem szorítható földrajzi korlátok közé – 
mesélte Sullivan. Fotó: Red Lemon Media

Új zenei műsor

Hilary gőzerővel dolgozik

FOTÓ: RCA RECORDS

Prince egyszerre két új album-
mal tér vissza szeptember 30-
án: lesz szólólemeze, illetve 
új zenekarával is jelentkezik.
2014 eddig igen termékeny 
év volt a hétszeres Grammy-
díjas zenésznek: végigtur-
nézta Európát, visszavette 
saját korábbi zenéinek joga-
it, főfellépőként adott kon-
certet az Essence Festivalon 
New Orleans-ban. A népsze-
rű előadónak még arra is ma-
radt ideje, hogy a New Girl 
című vígjátéksorozatban ven-
dégszerepeljen egy epizód és 
egy közös dal erejéig Zooey 
Deschanellel. A művész foly-
tatja a meglepetések sorát 
a két szenzációs megjelenés-
sel, hogy elbűvölje régi rajon-
góit, és még újabbakat tobo-
rozzon melléjük.

Prince 
duplázik

Itt van Wiz Khalifa új lemeze. A pittsburgh-i 
művész élvezetes másfél órára a Balatonról 
Amerikába varázsolta a több mint harmincezres 
tömeget, akik szóról szóra tudták az összes el-
hangzott szám szövegét. Az élő zenekarral dol-
gozó Khalifa felejthetetlen koncertjén a Blacc 
Hollywood lemez első dalát, a We Dem Boys-t 
is hallhatták a legszerencsésebbek. A szám-

hoz készült videó mostanra már 35 milliónál 
jár a Youtube-on, ezt pedig még csak továb-
bi ígéretes dalok sora követi az új korongon.
Wiz Khalifa 2005-ben tűnt fel a zenei szín-
téren, négy stúdióalbumával és laza, füs-
tös, mégis okos szövegű slágereivel mostan-
ra több millió hiphoprajongó szívébe belop-
ta magát.

Új Wiz Khalifa lemez

„SAJÁT DALOK”
VARGA RICHÁRD 

LEMEZBEMUTATÓ KONCERTJE
Utána műteremlátogatás az 

Interaktív Galériában (Színház u. 33.)

Liszt Terasz
Szabadtéri koncertek a Liszt-központ előtt

SZEPTEMBER 20., SZOMBAT 17.00

A Kozma Orsi Quartet négy év után adott ki 
nagylemezt Soulprints címmel


