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Regionális Online adatbázisba kerül a 19–20. századi kiadványok egy része
gazdasági
évnyitó

Digitalizálják a német sajtót

A Nyugatdunántúli
Kereskedelmi és Iparkamarák Szövetsége február 1-jén,
pénteken 11
órakor rendezi meg az immáron hagyományos Regionális gazdasági évnyitót a
Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi
Karának aulájában (Sopron,
Erzsébet u. 9.).
Horváth Vilmos, a Soproni
Kereskedelmi és Iparkamara elnöke és dr. Simon István alpolgármester köszöntője után dr. Székely Csaba, a
NYME Közgazdaságtudományi Karának dékánja tart előadást A felsőoktatás szerepe
a regionális tudáshálózatok
kialakításában címmel. Majd
dr. Parragh László, a Magyar
Kereskedelmi és Iparkamara elnöke ad elő Hitviták tüzében – szirénhangok csábításában címmel; ezt követően díjakat, elismeréseket
adnak át.
A szervezők kérik, az érdeklődők január 29-ig jelezzék részvételi szándékukat a Soproni Kereskedelmi
és Iparkamaránál a 99/523–
570-es telefonszámon, illetve
a titkarsag@sopronikamara.
hu e-mail címen.

RÖVIDEN
Betörőt fogtak
A nagy hóesést használta ki az a betörő Ivánban,
aki egy családi házba tört
be, és 2 Stihl márkájú motorfűrészt tulajdonított
el. A tulajdonos feljelentését követően a soproni nyomozóknak sikerült
elfogniuk azt a többszörösen büntetett előéletű
férfit, aki megalapozottan gyanúsítható a bűncselekmény elkövetésével. Vallomása során elismerte, hogy két héttel
ezelőtt ő tört be az iváni füstölőbe is, hogy kolbászt lopjon. Az ügyben
büntetőeljárás indult.

B. Tóth Éva

A soproni levéltár
1869–1919. közötti,
német nyelvű helyi
sajtója digitalizált formában kerül
a közép-európai
online adatbázisba.
A munkát Sopronban a müncheni központú, közép- és keleteurópai projektekben érdekelt
és szakmai tapasztalatokkal
rendelkező, könyvtárak, múzeumok, levéltárak számára dolgozó cég üzletvezetője, Fabian
Kopp és Tóth Ferenc projektkoordinátor végzi.
A sajtódigitalizálás az Oedenburger Nachrichten 1869–1874.
és az Oedenburger Zeitungen
1879–1914. közötti évfolyamait
érintette, valamint számos,
napjainkra különlegesnek számító, 1919-es német nyelvű lap
(pl. Oedenburger Proletarier,
Oedenburger Arbeiterrat) fennmaradt számait.
– Sopron város egykori főlevéltárnokai, kiváltképpen Házi
Jenő érdeme, hogy az intézmény ma országosan is kiemelkedő helyi, történeti sajtóanyaggal rendelkezik, melynek egyik
meghatározó részét a 19–20.
századi soproni német nyelvű
újságok jelentik. Ez a történeti
sajtó kitűnően példázza Sopron

20 Ft

Fejlődő
egészségügy
A struktúraváltó, funkcióváltó egészségügyi intézmények számára 35 milliárd forint feletti pályázati keret nyílt meg az
elmúlt hetekben, a regionális onkológiai ellátás
fejlesztésére pedig 10 milliárd forint áll rendelkezésre. (mti)

A főlevéltárosok érdeme: A soproni levéltár országosan kiemelkedő történeti sajtóanyaggal rendelkezik, melynek egyik meghatározó részét a 19–20. századi német nyelvű
újságok jelentik FOTÓ: TÓTH ZSOMBOR
kulturális örökségének egyik
meghatározó jellegzetességét,
a többnyelvűséget, több kultúra
egymásmellettiségét – mondta
el Dominkovits Péter, a soproni
levéltár igazgatója.
Mindezen értékek tudatában
és ismeretében kötött együttműködési megállapodást az Institut
für Ost- und Südosteuropaforschung (IOS), Regensburg és a

soproni levéltár, amely egyedüli magyar partnere a középeurópai együt tműködésnek.
A dr. Albert Weber vezette nagyprojektben a magyar mellett
román, szlovén, osztrák nemzeti könyvtárakban is elvégzik
a német állam által támogatott
sajtódigitalizálást.
Az állományvédelmet, állagmegóvást is szolgáló munka

során a digitalizált soproni sajtóanyag egy online közép-európai digitális adatbázisba kerül
(www.difmoe.eu).
A városi anyag és a tágabb
régió kortárs német nyelvű sajtójával együtt, ingyenes hozzáféréssel, fulltextes kereséssel
minden érdeklődő számára –
olvasásra vagy kutatásra – használhatóvá válik.

1 csomag
hallókészülék
elem*

Tartozások
A magyar fogyasztók öszszesen 76,5 milliárd forinttal tartoznak 60 napon túl az áram-, a gáz- és
a távhőszolgáltatóknak a
tavaly novemberi adatok
szerint – közölte a Magyar
Energia Hivatal. (mti)


pYHV
Magyarországon
a

GEERS Hallókészülék Szaküzlet
Sopron, Várkerület 106. • Tel.: 99/887-008
Nyitva tartás:
hétfő-szerda: 8-16:30,
csütörök: 8-18,
péntek: 8-14:00

GEERS
HALLÓKÉSZÜLÉK

Rendel: Dr. Fücsek Mihály
fül-orr-gégész, audiológus szakorvos

INGYEN HÍVHATÓ
INFORMÁCIÓS VONAL

0 6 - 80/182-182

GEERS
HALLÓKÉSZÜLÉK
www.geers.hu

*A kampányban való részvétel feltételei:
• Kizárólag hallókészülék viselők vehetnek részt az akcióban.
• Vásárláskor hozza magával nyilvántartási kiskönyvét.
• Ajánlatunk 2013. március 1-ig de legfeljebb a készlet erejéig tart.
• Egy személy maximum háromszor vásárolhat kedvezményes
20 Ft/csomag áron.
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SOPRONI SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY
Levélcím: 9400 Sopron, Kossuth Lajos utca 10.
4EL p&AX p% MAILÛANDORFFERINTEZET
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A Soproni Szociális Intézmény
felvételt hirdet az alábbi munkakörök betöltésére:
Idősek Otthonába:

szakképzett szociális gondozó ápoló,
általános ápoló-asszisztens
valamint:

takarító, konyhalány, karbantartó
Jelentkezni írásban lehet, rövid szakmai önéletrajzzal az alábbi címen:
Soproni Szociális Intézmény
9400 Sopron, Kossuth L. u. 10. – Titkárság
e-mail cím: titkarsag@ﬂandorffer.hu

WWW.SOPRONISZINHAZ.INFO

Február 17. vasárnap
15 és 19 órakor
Jegyek már kaphatók a Pro Kultúra
jegyirodájában (Liszt F. u. 1.)
Részletek: www.prokultura.hu

WWW.SOPRONISZINHAZ.INFO

Voltaire: Candide
Egy részes interaktív színházi kalandozás
A Soproni Petőﬁ Színház stúdiószínpadán!

Rendező: Ács Tamás
Játsszák:
Papp Attila, Molnár Anikó, Ács Tamás,
Czár László, Szlúka Brigitta
Az előadás a Forrás Színházzal
együttműködésben jön létre.
Előadások: 2013 január 26. 19 óra
2013 január 27. 19 óra

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
pályázatot hirdet

egészségügyi szakreferens
munkakör betöltésére.
Pályázati feltételek:
- rendelkezzen az alábbi képesítések valamelyikével: általános orvos, fogorvos, főiskolai szintű
egészségügyi ügyvitelszervező szakképzettség, egészségügyi felsőoktatásban szerzett szakképzettség,
- 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.
Előnyt jelent: hasonló munkakörben eltöltött 5 éves szakmai gyakorlat
Munkakör fő tartalma: Feladatkörébe tartozik az önkormányzat, a polgármester és a jegyző egészségügyi igazgatási feladataiban való közreműködés a hatályos jogszabályok alapján. Az önkormányzat által működtetett egészségügyi alapellátó rendszerrel kapcsolatos általános irányítási feladatok.
Folyamatos kapcsolattartás az egészségügyi alapellátásban feladatot ellátó orvosokkal.
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 erkölcsi bizonyítványt.
Bérezés és egyéb juttatások: A Közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény szerint,
valamint a hivatal Közszolgálati Szabályzata alapján.
A kinevezés határozatlan időre szól, a próbaidő 6 hónap.
További információ kérhető Weinbergerné dr. Zsirai Erzsébet osztályvezetőtől
a 99/515-240-es telefonszámon.
A jelentkezéseket 2013. február 6-ig az alábbi címre kérjük benyújtani:
Dr. Dobos József jegyző
4PQSPO.FHZFJ+PHÞ7ÈSPT1PMHÈSNFTUFSJ)JWBUBMBt4PQSPO 'ǮUÏS
A borítékra kérjük ráírni „Egészségügyi szakreferens”.
A pályázat elbírálásának rendje: A pályázatok 2013. február 15-ig kerülnek elbírálásra. 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.

SORS

ORDÍTÓ II.

Bánhidi József
tréner előadása

Gondolkodjunk

OK-osan

Soproni Erzsébet Oktató Kórház
Humánpolitikai osztálya
(Sopron, Győri u. 15.)

felvételre keres

leinformálható, munkájára igényes
munkaügyi ügyintézőt
Bánhidi József több mint 20 éve azon dolgozik, hogy az embereket sikeresebb élethez segítse. Előadásában olyan kérdésekre ad válaszokat, mint például:
Mekkora erő van a gondolataimban?
Miként tudom elkerülni, hogy manipuláljanak?
Hogyan szolgálhatják sikereimet a gondolatok?
Hogyan építhetek karriert és jövőt?
Előadásmódja egyszerre szórakoztató, elgondolkodtató,
szeretetteljes és a lélek mélyére ható.

FEBRUÁR 7. CSÜTÖRTÖK 18.00 – LISZT-KÖZPONT

Alkalmazási feltételek:
t LÚ[ÏQGPLÞJTLPMBJWÏH[FUUTÏH
t MFHBMÈCCLÚ[ÏQGPLÞT[BLJSÈOZÞT[BLLÏQFTÓUÏT
t FHÏT[TÏHàHZJBMLBMNBTTÈH
t CàOUFUMFOFMǮÏMFU
t 8PSME &YDFMGFMIBT[OÈMØT[JOUǻJTNFSFUF
t KØLPNNVOJLÈDJØTÏTQSPCMÏNBNFHPMEØLÏT[TÏH
Bérezés:,KUT[FSJOU
További információ: tel.: 99/312-120/603; személyesen munkaOBQPLPOLÚ[ÚUUKovácsné Kiss Andrea humánpolitikai
PT[UÈMZWF[FUǮOÏM
Jelentkezés módja:GÏOZLÏQFT T[BLNBJÚOÏMFUSBK[PLB[BMÈCCJ
DÓNSFKVUUBUIBUØBLFMKBOVÈSJHkovandi@sopronkorhaz.hu

SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
licittárgyalást hirdet az alábbi, tulajdonában álló ingatlanok

ELIDEGENÍTÉSÉRE
Sopron–Tómalom
10101/11 helyrajzi szám alatti
966 m2-es üdülőépület, udvar
Az ingatlan megtekinthető:
2013. január 29. (kedd), 10.00–10.30
A licit időpontja:2013. február 5. (kedd), 8.30
(Induló licit ár: 8.730.000 Ft)

Sopron, Szent György utca 12–14. I. 9.
szám alatti 116 m2-es lakás
Az ingatlan megtekinthető:
2013. január 23. (szerda), 8.00–8.30
A licit időpontja:2013. február 5. (kedd), 9.00
(Induló licitár: 12.760.000 Ft)

Sopron, Szent György utca 12–14. I. 11.
szám alatti 114 m2-es lakás
Az ingatlan megtekinthető:
2013. január 23. (szerda), 8.00–8.30
A licit időpontja:2013. február 5. (kedd), 9.30
(Induló licitár: 9.400.000 Ft)

Sopron, Szent György utca 12–14. I. 8.
szám alatti 108 m2-es lakás

Sopron, Színház utca 32. fszt. 3. szám
alatti 32 m2-es lakás
Az ingatlan megtekinthető: 2013. jan. 23. (szerda), 9.50–10.20
A licit időpontja: 2013. február 5. (kedd), 11.00
(Induló licitár: 4.260.000 Ft)

Sopron, Kolostor utca 5. fszt. 2. szám
alatti 127 m2-es lakás
Az ingatlan megtekinthető: 2013. jan. 23. (szerda), 9.10–9.40
A licit időpontja: 2013. február 5. (kedd), 11.30
(Induló licitár: 17.420.000 Ft)

Sopron, Bécsi út 28. szám alatti
17 m2-es tároló
Az ingatlan megtekinthető: előre egyeztetett időpontban
A licit időpontja: 2013. február 5. (kedd), 14.00
(Induló licitár: 120.000 Ft)

Sopron, Móricz Zs. u. 2. szám alatti
74 m2-es, 135 m2-es lakás
és 311 m2-es padlás
Az ingatlan megtekinthető: előre egyezetett időpontban
A licit időpontja: 2013. február 7. (csütörtök), 9.30
(Induló licitár: 25.280.000 Ft)

Sopron, Kolostor utca 3. II. 7. szám
alatti 92 m2-es lakás
Az ingatlan megtekinthető: 2013. jan. 23. (szerda), 8.35–9.05
A licit időpontja: 2013. február 7. (csütörtök), 10.00
(Induló licitár: 10.200.000 Ft)

Sopron, Fövényverem utca 17. szám
alatti lakóépület
Az ingatlan megtekinthető: előre egyezetett időpontban
A licit időpontja: 2013. február 7. (csütörtök), 10.30
(Induló licitár: 15.110.000 Ft)

Sopron, Balfi utca 4. fszt. 8. szám
alatti 50 m2-es lakás

Sopron, Magyar utca 7. fszt. 1. szám
alatti 69 m2-es lakás

Az ingatlan megtekinthető: 2013. jan. 21. (hétfő), 10.00–10.30
A licit időpontja: 2013. február 5. (kedd), 14.30
(Induló licitár: 4.750.000 Ft)

Az ingatlan megtekinthető: 2013. jan. 23. (szerda), 10.00–10.30
A licit időpontja: 2013. február 7. (csütörtök), 11.00
(Induló licitár: 6.004.000 Ft)

Sopron, Rákosi utca 32. I. 6. szám
alatti 44 m2-es lakás

Az ingatlan megtekinthető:
2013. január 23. (szerda), 8.00–8.30
A licit időpontja: 2013. február 5. (kedd), 10.00
(Induló licitár: 9.500.000 Ft)

Sopron, Balfi utca 4. fszt. 3. szám
alatti 46 m2-es lakás

Sopron, Várkerület 65. fszt. 1. szám
alatti 62 m2-es lakás

Sopron, Szent Mihály utca 2.
Sopron, II. Rákóczi Ferenc utca 12. I. 10. szám alatti 273 m2-es lakóház,
szám alatti 53 m2-es lakás
udvar, gazdasági épület

Az ingatlan megtekinthető:
2013. január 24. (csütörtök), 8.00–8.30
A licit időpontja: 2013. február 5. (kedd), 10.30
(Induló licitár: 8.930.000 Ft)

Az ingatlan megtekinthető: 2013. jan. 21. (hétfő), 10.00–10.30
A licit időpontja: 2013. február 5. (kedd), 15.00
(Induló licitár: 4.370.000 Ft)

Az ingatlan megtekinthető: 2013. jan. 23. (szerda), 10.45–11.15
A licit időpontja: 2013. február 7. (csütörtök), 9.00
(Induló licitár: 7.100.000 Ft)

Az ingatlan megtekinthető: 2013. jan. 24. (csütörtök), 9.00–9.30
A licit időpontja: 2013. február 7. (csütörtök), 11.30
(Induló licitár: 3.840.000 Ft)

Az ingatlan megtekinthető: előre egyeztetett időpontban
A licit időpontja: 2013. február 7. (csütörtök), 14.00
(Induló licitár: 43.800.000 Ft)

A részletekről érdeklődhet az alábbi elérhetőségek bármelyikén: személyesen Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
Városgazdálkodási Osztályán ügyfélfogadási időben, telefonon a 99/515-133-as telefonszámon, illetve a fekete.judit@sopron-ph.hu email címen.
A részletes licitkiírások a www.sopron.hu/önkormányzat menüpont alatt olvashatóak.
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Jubileumi buli
2013. február 9. szombat 20.00-24.00
Liszt-központ

Közreműködő vendégek: Baranyai Konrád „Kondi”, Gazdag Katalin
Belépő: 2.200 Ft
Asztalfoglalás, jegyelővétel: a Liszt-központ Jegyirodájában
Kapunyitás 19 órakor
Az est bevételét az együttes a soproni ﬁatalok tehetséggondozására ajánlja fel!

Támogatók:

Szakály Szabóság
Sopron, Rákosi u. 7.
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