


Tisztelt Pályázók!
Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése idén 
is döntött arról, hogy csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2015. évi fordulójához.
A pályázat lebonyolításával kapcsolatos teendőket ellátó Emberi 
Erőforrás Támogatáskezelő által kiadott dokumentumok alapján 
2014. október 3-tól 2014. november 7-ig lehet a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatokat (A, B típusút 
egyaránt) benyújtani. 
A korábbi évekhez hasonlóan a pályázatbeadáshoz a Bursa 
Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési 
Rendszerében (Eper-Bursa) pályázói regisztráció szükséges (azok 
a pályázók, akik a korábbi pályázati évben már regisztráltak, 
már nem regisztrálhatnak újra, ők a meglévő felhasználónév 
és jelszó birtokában léphetnek be az Eper-Bursa rendszerbe), 
melynek elérése:

https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx

A regisztrációt követően lehetséges a pályázati adatok feltöltése 
a csatlakozott önkormányzatok pályázói részére. A személyes 
és pályázati adatok feltöltését követően a pályázati űrlapot - az 
önkormányzat által meghatározott szükséges mellékletekkel 
együtt, melyek a

www.sopron.hu

oldalról letölthetõk, illetve a Humánszolgáltatási Osztályon 
(Fő tér 1.) átvehetők - kinyomtatva és aláírva a települési 
önkormányzatnál (Humánszolgáltatási Osztály, Fő tér 1.) kell 
benyújtani 2014. november 7-ig.

Sopron Megyei Jogú Város

PÁLYÁZAT





Október 11., szombat 11.00 és 15.00 
Liszt-központ

HALÁSZ JUDIT

Csiribiri
Koncert 

gyerekeknek és felnőtteknek
Jegyár: 2400 Ft





Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala pályázatot hirdet

KÖZTERÜLET-FELÜGYELŐI
köztisztviselői állásra

Munkakör alkalmazási feltételei:
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.
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.
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, illetve diplomával rendelkező jelentkezőket is, akik nem rendelkeznek közterület-
felügyelői 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:
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 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. október 17-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. október 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



WWW.SOPRONISZINHAZ.HU

Ion Luca Caragiale:  

Az elveszett levél 
komédia

Bemutató: 2014. október 11., 19.00 
Soproni Petőfi Színház

A színházi évad nyitó előadása a román drámairodalom 
egyik legérdekesebb egyéniségétől. 

Főbb szerepekben: 
Kovács Frigyes (Jászai-díjas), Szőcs Erika, 

Kozma Attila, Ács Tamás

Rendező: Béres László

Jegyárak:
Premier: 3.800 Ft és 3.200 Ft

További előadások: 2.800 Ft és 2.200 Ft



Kiállítás a Szépművészeti Múzeum – Magyar Nemzeti Galéria gyűjteményéből
Liszt Ferenc Konferencia és Kulturális Központ – Munkácsy-terem

2014. SZEPTEMBER 28. - 2015. JANUÁR 5.
Nyitva tartás: kedd-vasárnap 10.00-18.00 (hétfő: szünnap)
Belépőjegyek a helyszínen válthatók: 9400 Sopron, Liszt Ferenc utca 1.
www.prokultura.hu

Munkácsy, Paál, Szinyei
és tájképfestő kortársaik

(1870-1910)



KÖZLEMÉNY
Magyarország Köztársasági Elnöke a helyi önkormányzati képviselők 
és polgármesterek választását 2014. október 12-re (vasárnap) 
tűzte ki. 

A szavazás 06.00 órától 19.00 óráig tart. 

Szavazni csak személyesen, a lakcíme szerinti szavazókörben lehet. 

A választópolgárnak igazolnia kell személyazonosságát, valamint a 
lakcímét.

Az a választópolgár, aki 2014. június 23-ig tartózkodási helyet 
(ideiglenes lakcím) létesített, és tartózkodási helyének érvényessége 
legalább a szavazás napjáig tart, átjelentkezéssel a tartózkodási 
helyén szavazhat. Átjelentkezési kérelmet 2014. október 10-én 
16.00 óráig lehet benyújtani a lakóhely szerinti jegyzőnél vagy a 
választások hivatalos honlapján keresztül, a www.valasztas.hu 
honlapon.

Sopronban a településszintű lakcímmel rendelkező 
választópolgárok a Széchenyi István Gimnáziumban (Sopron, 
Templom u. 26.) lévő 1. számú szavazókörben szavazhatnak.

Az a választópolgár, aki kérte a nemzetiségi névjegyzékbe 
történő felvételét, a „Vas-Villa” szakképző iskolában (Sopron, 
Ferenczy u. 7.) lévő 800. számú szavazókörben szavazhat.

Mozgóurnát a választópolgár csak írásban kérhet a helyi választási 
iroda vezetőjétől vagy a szavazás napján 15 óráig a szavazatszámláló 
bizottságtól. A mozgóurna-igénylés okát meg kell jelölni! 

Részletes tájékoztatásért a Polgármesteri Hivatalban működő 
Választási Irodához (Sopron, Új utca 12.,  tel:  99/515–152) lehet 
fordulni. 

Helyi Választási Iroda





2014. október 8. 11
www.sopronitema.hu  

Tallózó

A Soproni Témában keresztrejtvény is várja a játszani vágyókat. A megfejtéseket október 13-ig várjuk a Soproni 
Téma, 9401 Sopron, Pf. 241. vagy a szerkesztoseg@sopronitema.hu e-mail címre. A helyes megfejtők között a Rubicon 
folyóirat soproni különszámát sorsoljuk ki, amely átvehető a Pro Kultúra Jegyirodájában (Sopron, Liszt Ferenc u. 1.).
Október 1-jei rejtvényünkben T. S. Eliot gondolata: „Az életben nincs idő sokáig búsulni”, szerencsés megfejtőnk: 
Maráz Istvánné (Sopron, Gensel Á. u. 4).

Keresztrejtvény

Madarász Réka

Boldogok, kiegyensú-
lyozottak csak olyan 
otthonban lehe-
tünk, ahol jól érez-
zük magunkat, ahol 
feltöltődhetünk. 
A több ezer éves múlt-
tal rendelkező feng 
shui ennek megte-
remtésében segít.

A keletiek szerint: teremts har-
móniát magadban, hogy körü-
lötted rend legyen, vagy tegyél 
rendet magad körül, és benned 
is megszűnik a káosz! Az utóbbi 
jóval könnyebb. A feng shuit 
sokan egy távol-keleti lakbe-
rendezési módszerként isme-
rik, holott jóval több annál: ez 
a természet megfigyelésein 
alapuló metafizikai rendszer 
földrajzi határoktól és építé-
szeti, lakberendezési stílusok-
tól függetlenül segíti az ember 
és a környezete közötti harmó-
nia megteremtését.

A feng shui a környezetünk 
látható és láthatatlan energiáit 
vizsgálja. Az alapját is képező 
taoista világszemlélet szerint 
az univerzum hármas egysé -
gében (ég–ember–föld) az 
ember feladata az Ég és a Föld 
közötti egyensúly létrehozása. 
A feng shui alapelveinek törté-

nete belevész Kína írott történe-
lem előtti világába. Kezdetben 
a mesterek a természet alap-
vető törvényszerűségeit meg-
figyelve állapították meg, hol 
érdemes letelepedni, később 
koruk nagyra becsült tudósai-
ként az uralkodók szolgálatába 
kényszerültek. 

Elsősorban városok tervezé-
 se, paloták, szentélyek és sírok 
helyének kijelölése volt a felada-
tuk. Legendás módon ügyeltek 
arra, hogy az épületek megtart-

sák szoros kapcsolatukat a ter-
mészettel. Az évszázadok során 
a tapasztalataikat összegyűjtöt-
ték, és féltve őrzött titokként 
kezelték.

A feng shui alapját a jin és 
jang dualisztikus koncepciója 
képezi. A gyakorlatban ezt úgy 
alkalmazzák, hogy a tér nyolc 
irányából az épület felé érkező 
aktív (jang) és passzív (jin) ener-
giáknak megfelelően javasolják 
a környezet kialakítását. A tra-
dicionális feng shui a környe-

zetünket átható qi (csí) vagy 
életenergia áramlását vizsgálja 
különböző időperiódusokban. 
A tanácsadó feladata a qi bősé-
get és egészséget támogató 
hatásának erősítése, és az eset-
leges energiablokkok feltérké-
pezése és feloldása. 

Az energiákat a legegysze-
rűbb és leghatásosabb színek-
kel és formákkal befolyásolni, 
melyeknek megfelelő kezelése 
szinte művészetté emeli a feng 
shui alkalmazását.

„Tegyél rendet magad körül, és benned is megszűnik a káosz!”

Harmóniateremtő feng shui

A természet törvényeinek megfigyelésén alapuló feng shui az ember és környezete 
közötti harmónia megteremtésében segít



2014. október 21., kedd 19.00
Liszt-központ

Jegyár: 2.900 Ft

2014. 
OKTÓBER 17-18-19.
LISZT-KÖZPONT  TEREPASZTALOK

 ÉJSZAKAI VONATOZÁS
 LEGO-VÁROS MŰKÖDŐ VASUTAKKAL
 PLAYMOBIL
 RC-HELIKOPTERBEMUTATÓ
 INTERAKTÍV JÁTSZÓHÁZ
 THOMAS-VASÚT
 LEGO KINCSKERESŐ
 FAVONATOK

 VASUTAS EREKLYÉK KIÁLLÍTÁSA
 FOTÓZKODÁS VASUTAS EGYENRUHÁKBAN
 FILMVETÍTÉSEK ÉS KIÁLLÍTÁS A VASÚT TÖRTÉNETÉRŐL
 RETRO VÁRÓTEREM
 VÁROSNÉZÉS A SOPRONI KISVONATTAL

Nyitva tartás péntek: 8.00-18.00, szombat: 10.00-18.00, vasárnap: 10.00-16.00
Jegyár a kiállításra felnőtt: 800 Ft / gyerek: 600 Ft
Jegyvásárlás a Pro Kultúra Jegyirodájában (Sopron, Liszt F. u. 1., tel.: 99/517-517)

Együttműködő partnerek  

KIÁLLÍTÓ AZ
1-ES VILLAMOS KLUB

KÍSÉRŐPROGRAMOK:

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

JEGYIRODA:

2014. október 25.,
szombat 20.00-24.00
Liszt-központ

Baranyai Konrád, Gazdag Katalin,
Giczy Árpád, Imrik László, Holper Kornél, Kalmár Miklós,

Lukács Csaba, Mayer Zsuzsa, Pál József

A szünetben fellép a Sopron Balett

Belépő: 2.500 Ft

Asztalfoglalás, jegyelővétel a Liszt-központ Jegyirodájában. 

Kapunyitás 19 órakor.

A zenekar az est bevételét a Sopron Balett számára ajánlja fel.

NAUTILUS
BULI


