Sopron Megyei Jogú Város
Önkormányzata
tisztelettel meghívja Önt,

városunk első díszpolgára,
gróf Széchenyi István
születésének 227. évfordulóján
rendezett ünnepi megemlékezésre.

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 2018/2019. tanévre vonatkozóan
Sopron Megyei Jogú Város Széchenyi István Tanulmányi Ösztöndíjára.
Az ösztöndíj egy teljes tanévre, azaz tíz hónapra szól. Az ösztöndíjjal járó juttatások:

2018. szeptember 21. (péntek)
14 óra:
Széchenyi István Gimnázium
diákjainak ünnepi műsora
Köszöntőt mond:
Dr. Fodor Tamás,
Sopron Megyei Jogú Város
polgármestere

- az ösztöndíj odaítélésének napját magában foglaló és azt követő szemeszter idejére
havonta 52.000 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,

Koszorúzás

b) államilag elismert magyar felsőoktatási intézmény teljes idejű alapképzésben, mesterképzésben vagy egységes osztatlan képzésben részt vevő hallgatója,

(Helyszín: Széchenyi tér)

c) jelenlegi vagy korábbi bachelor tanulmányai során legalább két félévre bejelentkezett és a
pályázat beadását közvetlenül megelőzően legalább 55 kreditet megszerzett,

15 óra:
Csorba László
professzor előadása
„Magyarország csillaga”
Széchenyi István
címmel.

d) a pályázat benyújtását közvetlenül megelőző két egymást követő lezárt szemeszterben felvett összes tantárgyból elért tanulmányi eredményének számtani átlaga legalább 4,51,

Az előadást és a
beszélgetést moderálja:
Dr. Tilcsik György
levéltáros–történész

Az ösztöndíjra pályázatot nyújthat be az is, aki fentebb leírt feltételeknek megfelel, és saját szakirányban ideiglenesen külföldön tanul vagy tanult.

(Helyszín: Liszt Ferenc
Konferencia és Kulturális Központ,
Petőfi terem)

Emlékezzünk együtt
a legnagyobb magyarra!

e) tanulmányait teljes idejű alapképzésben, vagy ezt követő mesterképzésben, vagy az egységes osztatlan képzésben az első masterdiploma 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.

A pályázat benyújtásának további részleteiről a www.sopron.hu honlapon tájékozódhat.

A pályázatok benyújtási határideje: 2018. október 5.,
azokról Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése 2018. 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

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata

LICITTÁRGYALÁST HIRDET
a tulajdonában álló ingatlan értékesítésére:

Sopron–Brennbergbánya, Hermesi u. 3.
szám alatti garázs
Helyrajzi száma: 9142/A/6
Alapterülete: 15 m2
Rendeltetése: garázs
Induló ár: 467.000 Ft (áfamentes értékesítés)
A licittárgyalás időpontja: 2018. október 1. 14.00
A helyszínen megtekinthető: 2018. szeptember 25. 14.00
A licittárgyalás helye: Polgármesteri Hivatal,
Sopron, Fő tér 1. II. em. Városgazdálkodási Osztály
A részvétel feltételeiről és az ingatlanról szóló tájékoztató,
illetve további információ:
a Polgármesteri Hivatal Városgazdálkodási Osztályán kérhető.
A részletes licitkiírások a www.sopron.hu/önkormányzat/pályázatok
menüpont alatt olvashatóak.

Sopron Megyei Jogú Város

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Sopron Megyei Jogú Város
pályázatot hirdet szociális helyzet alapján
meghirdetett önkormányzati lakás bérbevételére:

Sopron, Major köz 3. II/24.
(szociális helyzet alapján időskorúak részére)
1 szoba, főzőfülke–előtér, fürdőszoba WC-vel,
22 m2-es, összkomfortos lakásra
(A lakás forgalmi értékének 25%-a: 1.637.500 Ft)
A lakás megtekinthető:
2018. szeptember 25. (kedd) 10.00–10.30 között
A pályázatok benyújtási határideje:
2018. október 3. (szerda)
8.00–12.00 és 13.00–16.00 között
A pályázati kiírás átvehető a Humánszolgáltatási Osztály
Szociális Csoport ügyfélszolgálatán, Sopron, Új u. 3.
kizárólag ügyfélfogadási időben. Bővebb tájékoztatás kérhető
személyesen és telefonon (Tel.: 99/515-210)

2018. szeptember 19.

Városi hírek

www.sopronitema.hu

5

Jelentős kihívások előtt áll az erdőmérnöki kar

Egyetemi tanévnyitó

A hagyományoknak megfelelően zajlott az elsőéves hallgatók fogadalomtétele FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS

PLUZSIK TAMÁS

A Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar Erzsébet utcai aulájában tartotta központi tanévnyitó
ünnepségét a Soproni Egyetem
szenátusa és az Erdőmérnöki Kar tanácsa.
A megjelenteket, köztük
dr. Nagy István agrárminisztert,
Szabó Tünde sportért felelős
államtitkárt, dr. Molnár Ágnes
és Barcza Attila országgyűlési
képviselőt, dr. Fodor Tamás polgármestert, valamint több egyetem rektorát dr. Náhlik András
köszöntötte, aki ünnepi beszédében megemlékezett a Selmecbányáról induló, immáron 210
éves múlttal rendelkező erdészeti felsőoktatásról is. – Az élet
csak úgy érthető, ha visszatekintünk, de csak úgy élhető, ha
előrenézünk – idézte Kierkegaard dán filozófust az egyetem
rektora. – Törekvéseink nem
öncélúak, mint a 210 év alatt
mindenkor az erdészszakma
törekvéseinek segítését célozzák

kiművelt emberfők képzésével,
új kutatási eredmények közzétételével, szakmai állásfoglalások, programok kimunkálásával. Az erdőmérnöki kar előtt
most ismét jelentős kihívások
állnak: észszerűsíteni kell a képzés struktúráját és gazdaságilag megerősödve előre kell lépni
a gyakorlati képzés területén.
Ehhez hívom segítségül a szakmát, hisz egymásra vagyunk
utalva, gyökereink közösek,
így bízom abban, hogy a selmeci szellemű összefogás nem
csak szólam.
Dr. Nagy István agrárminiszter is méltatta a 210 éves erdészeti felsőoktatást, majd kiemelten szólt az erdészszakma
különleges felelősségéről. – Mi,

gazdászok egy év alatt aratjuk
le sikereinket vagy takarítjuk
el hibáinkat, míg az erdészek
két- vagy esetleg háromgenerációnyi időre terveznek előre, és hoznak meg olyan döntéseket, melyeknek a hatásait,
eredményeit majd az unokáink
fogják elbírálni – fogalmazott a
miniszter.
Sopron városa nevében dr. Fodor Tamás polgármester – aki
maga is az egyetem diákja volt,
és jelenleg is ott oktat – köszöntötte a tanévnyitó közönségét,
kiemelten a leendő elsőéveseket. – Önök nemcsak az egyetemnek, hanem Sopron városának is a polgárai lesznek, és az itt
töltött diákévek emlékei végig
fogják kísérni egész életüket. Sajátítsák el a selmeci hagyományokat, szerezzenek meg minél
több szakmai tudást, tanulmányaikhoz a magam és a soproniak nevében sok sikert kívánok!
A tanévnyitón a Soproni Egyetem együttműködési
megállapodást kötött a Testnevelési Egyetemmel, melyet

ünnepélyes keretek között a
két rektor, dr. Náhlik András és
dr. Mocsai Lajos, valamint az
egyetemek kancellárjai írtak alá.
– Bízom benne, hogy a két
egyetem összefogása rendkívüli lehetőséget teremt arra,
hogy szellemi és infrastrukturális erőforrásaik felhasználásával
egymás oktatási, kutatási, sport
és azokhoz kapcsolódó kiegészítő tevékenységeik segítsék és
erősítsék egymást – mondotta
az aláírást követően Szabó Tünde sportért felelős államtitkár.
A tanévnyitó ünnepség keretében adták át a gránit-, rubin-,
vas-, gyémánt- és aranydiplomákat az évtizedekkel ezelőtt
végzetteknek, köztük olyanoknak is, akik oklevelüket a kanadai Vancouverben, az University
of British Columbia Sopron Divisióján szerezték meg.
A tanévnyitó hagyományosan az elsőévesek fogadalomtételével zárult, amikor is dr. Bidló
András, az erdőmérnöki kar dékánja egyetemi polgárrá fogadta
a leendő elsőéveseket.

Vízirendészeti járőrverseny
PÁDER VILMOS

A Győr–Moson–Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság,
illetve Sopron volt a
házigazdája az idei
országos vízirendészeti járőrversenynek.
Az ország tizennégy megyéjéből érkeztek vízirendőrök,
hogy összemérjék tudásukat
a Fertő tavon. A Hotel Sopronban tartott ünnepélyes megnyitón részt vett és köszöntőt
mondott dr. Farkas Ciprián
önkormányzati tanácsnok,
valamint Csizmadia Gábor
rendőr dandártábornok,
megyei főkapitány.
A megnyitót követően elméleti versennyel vette kezdetét a
háromnapos rendezvény. A második napon a gyakorlati megméretésen volt a hangsúly.

A Fertő tavon Domonkos Szilárd, a Fertő tavi Vitorlás Szövetség elnöke köszöntötte a résztvevőket. Verőfényes időben látványos, izgalmas versenyszámokat
láthattak a jelenlévők. A vízirendőröknek három különböző gyakorlati feladatot kellett
időre megoldaniuk: ügyességi
versenyt motorcsónakkal, majd
kézi hajtású evezős hajóval, valamint intézkedést a tavon horgászó személy ellenőrzésére.
Az eredményhirdetésen Csizmadia Gábor és Oberling József
rendőr ezredes, az ORFK Közlekedésrendészeti Főosztályának
vezetője adta át a vándorserleget és az értékes díjakat.
A versenykiírás értelmében
a házigazdák „csak” versenyen
kívül indulhattak, így megyénk
csapata – Vörös Enikő rendőr őrmester és Takács Péter címzetes
rendőr zászlós – az összesített
eredmények alapján az előkelő
második helyet szerezte meg.

Tiszta lappal!
Horváth Ferenc jegyzete
Mi tagadás, alaposan átrendeződött a soproni labdarúgás térképe…
Az egykor szebb napokat látott helyi foci néhány év
alatt a csúcsról ( Magyar Kupa-győzelem, nemzetközi
szereplés, ötödik hely a legmagasabb osztályban) a
mélybe zuhant. Hogy mi, miért és ki(k) miatt történt,
azt majd egyszer talán kiderítik a sporttörténészek.
A múlton nem érdemes rágódni, legfeljebb a tanulságok miatt érdemes felidézni (és tényszerűen feltárni) az eseményeket. Nem a múlt, hanem a jövő miatt,
mert nekem meggyőződésem, hogy egy„Egy város labdarúszer tán – nem a távogásának felemelkeli jövőben – megújul
déséhez különböző
a soproni foci zöméutak vezet(het)nek.
ben soproni focistákSopronban most az
kal. Mert annak nem
alulról való építkezést volt semmi értelme –
választották.”
hiába játszott az SVSE
a másodosztályban –,
hogy máshonnan szerződtetett, viszonylag jól ﬁzetett, de tehetségtelen focistákkal tömték tele a csapatot. Nem a játékosokat ítélem el – ők ennyit tudtak –, hanem a szűk látókörű szakmai és egyesületi
vezetést. Ők voltak az igazi alkalmatlanok még ennek a viszonylag szerény feladatnak az elvégzésére is.
Elnézést e kis kitérőért, mert ez már valóban a múlt.
A jelen? Nos, erre mondják azt, hogy tiszta lappal indultak. A jelek azt mutatják, hogy az SC Sopron lehet
a jövő letéteményese. A megyei első osztályban szereplő csapatuk és utánpótlásuk korszerű körülmények között, (az osztálynak) megfelelő anyagi és kiváló szakmai háttérrel készülhet hétről hétre a mérkőzésekre. Az majd csak később derül ki, hogy mindez
mire elegendő, de az első forduló eredményei biztatóak. (Sajnos a legutóbbi mérkőzésük egy tragikus haláleset miatt elmaradt. Lásd: Hétvégi labdarúgó
hírek, 9. oldal.) A legfontosabb azonban, hogy soproni ﬁatalok alkotják a csapatot, amit eddig annyira
hiányoltak a szurkolók. Csak remélni lehet, hogy az
évek óta tartó következetes szakmai munka eredményeként a tehetséges játékosok képesek lesznek
magasabb osztályokban is helyt állni, de mire odáig
juthatunk, addig a legjobb esetben is évek telnek el.
Egy város labdarúgásának felemelkedéséhez különböző utak vezet(het)nek. Sopronban most az alulról
való építkezést választották. Sokan bizakodunk, hogy
ez az út is sikerhez és sok-sok, egészséges, sportot
szerető ﬁatal felneveléséhez vezet.

KÖZÉRDEKŰ
TELEFONSZÁMOK
Mentők . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
Soproni Katasztrófavédelmi Kirendeltség
(Tűzoltóság, Polgári Védelem) 105 • 510-672 • 510-617
Rendőrség . . . . . . . . . . . . 107 • 311-234
Általános segélyhívó . . . . . . . . . . . . . 112
Előﬁzetői tudakozó . . . . . . . . . . . . 11818
Belföldi tudakozó . . . . . . . . . . . . . 11800
Orvosi ügyelet. . . . . . . . . . . . . . 312-010
Soproni Gyógyközpont központi szám . . . . 514-200
Soproni Gyógyközpont előjegyzés . . 514-205/514-206
Polgármesteri hivatal . . 06-80/204-322, 515-100
Soproni Polgárőr Egyesület . . . . 06-30/385-5732
Sopron Holding központi szám . . . . . . 514-500
Ingyenes zöldszám (üzenetrögzítő) . .06-80/514-600
Közútkezelés . . . . . . . . . . . . . . 515-123
Soproni Szociális Intézmény . . . . . . .506-400
Gyermekjóléti szolgálat . . . . . . . . . 524-361
Támogató szolgálat . . . . . . . 06-20/395-9040
Családsegítő szolgálat . . . . . . . . . . 524-361
Családok Átmeneti Otthona . . . . . . . 524-362
Pártfogó felügyelet . . 508-126, 508-395, 508-392
Caritas telefonos lelkisegély-szolgálat 06-80/505-678
Drog stop . . . . . . . . . . . .06-80/505-678
Magyar Autóklub . . . . . . . . . . . . . . 188
SZOLGÁLTATÓK
Áram szolgáltató . . . . . . . . .06-80/533-533
Víz szolgáltató . . . . . . . . . . . . . 519-100
Gáz szolgáltató . . . . . . . . . . 06-80/440-141

A háromnapos rendezvényen a vízirendőrök
komoly felkészültségről tettek tanúbizonyságot
FOTÓ: NÉMETH PÉTER

UTAZÁS
MÁV . . . . . . . . . . . . . 06-40/49-49o-49
GYSEV . . . . . . . . . . . . . . . . . 577-212
Kisalföld Volán . . . . . . . . . . . . . 313-130

Sopron Megyei Jogú Város

PÁLYÁZAT
Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala pályázatot hirdet

VÁROSÜZEMELTETÉSI ÜGYINTÉZŐI
határozatlan idejű köztisztviselői állás betöltésére

Munkakör alkalmazási feltételei:
r felsőoktatásban szerzett műszaki 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.

Munkakör fő tartalma:
r városüzemeltetési feladatok ellátása,
r beruházások lebonyolítása,
r éves zárszámadáshoz, költségvetési beszámolókhoz, költségvetéshez részanyag készítése.

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,
r nyilatkozatot arról, hogy a pályázatban közölt személyes adatokat
a pályázati eljárásban részt vevők kezeljék.

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 Barbara osztályvezetőtől a 99/515–123-as telefonszámon.

A jelentkezéseket 2018. szeptember 30-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 2018. október 14. napjáig kerülnek elbírálásra. Az elbíráló a pályázatok megtekintése
után dön, a pályázók meghallgatásáról. A pályázók a pályázat eredményéről az elbírálást követően 8 napon
belül értesítést kapnak, és a sikertelen pályázatokat visszaküldjük. A pályázat benyújtásának tényét és a
pályázó személyes adatait az Európai Unió 2016/679. számú általános adatvédelmi rendelete a GDPR
előírásainak megfelelően kezeljük.
Az állás betölthető az elbírálást követően azonnal.

Szeptember 21. 19.00 / Szeptember 22. 19.00 / Szeptember 23. 15.00
Soproni Petőfi Színház
Jegyek válthatók a Pro Kultúra jegyirodájában (9400, Sopron, Liszt Ferenc u. 1.) és online: prokultura.jegy.hu
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2018. szeptember 25., kedd 18:00
Liszt Café (Liszt Ferenc u. 1.)

Kulturált beszélgetések
a kulturált városról
2018. szeptember 23. vasárnap 10:00 és 16:00
Liszt Ferenc Kulturális Központ

Cinege, cinege,

kismadár

Pöttömszínházi
előadás
0-4 éves korig

Vaskakas Bábszínház
Rendezte: Kocsis Rozi*TI\\VMZ/ÈbILÌRI[vBMVM[bMZbç"Rab Viki
Dünnyögik és dúdolják: Gergely Rozália és Bora Levente
*MTÈXç".\
Jegyek válthatók a Pro Kultúra jegyirodájában
!;WXZWV4Q[b\.]
<MT"!!-UIQT"RMOaQZWLI(XZWS]T\]ZIP]
È[WVTQVM"XZWS]T\]ZIRMOaP]

Új sorozatunk célja az egymás iránti érzékenyítés:
a házigazdák arra kíváncsiak, mit szeretnek vagy
szeretnének a soproniak a Lisztben.

A nyitóeste témája:

Városi kultúra és a
Kultúra városa
Beszélgetőtársak:
Pataki András, a Pro Kultúra Sopron
Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója
Horváth Kornél Kossuth-díjas ütőhangszeres
művész, a SopronDrum művészeti vezetője
Rokob Csaba, a Sign Kreatív Ügynökség vezetője
Szabad belépés!

