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Huszár Judit 

Új műtéti technikával operálhatnak meg 
mintegy 20 vastag- vagy végbéldaganatos 
beteget a Soproni Gyógyközpont sebészei. 
Az OEP eddig csak a hagyományos műtétek-
nél felhasznált speciális varrógépeket finan-
szírozta egyedi elszámolással, idén viszont 
több mint 7 millió forintot kapott a soproni 
kórház a laparoszkópos beavatkozásokra. 

Sopronban évente több mint 
200 vastag- és végbéldagana-
tos beteget műtenek meg, ez 
országos viszonylatban magas 
aránynak számít. A Soproni 
Gyógyközpont idén 14 millió 
forint támogatást kapott az 
OEP-től a hagyományos vas-
tag- és végbéldaganatos műté-
tekre, a közelmúltban viszont 

újabb 7,2 millió forintot biz-
tosított az egészségpénztár 
a laparoszkópos beavatkozá-
sokra. – 1991-ben végezték el 
az első ilyen műtétet Ameri-
kában, azóta kiderült, hogy 
a la  paroszkópos beavatkozás 
onkológiai szempontból egyen-
értékű a nyílt hasi műtétek-
kel – mondja dr. Rakos Gyula, 

a sebészet osztályvezető főor-
vosa. – A la   paroszkópos műté-
tek után viszont sokkal gyor-

sabb a felépülés. Sokkal kisebb 
sebet ejtünk, a metszés csak 
akkora, hogy el tudjuk távolí-

tani a da  ganatos szervet. Éppen 
ezért kevésbé fájdalmas a fel-
épülés, gyorsabban beindul a 
műtét után a beteg bélműkö-
dése is. 

A főorvos szerint a Soproni 
Gyógyközpont az elmúlt évek 
magas szintű szakmai munkája 
elismeréseként kapta meg a tá -
mogatást. Az ország 76 sebé-
szeti osztálya közül ugyanis 
csak 22-nél finanszírozzák 
a speciális bélműtéteket, ráadá-
sul a nagy megyei kórházak és 
klinikák között a soproni kór-
ház kapta a 13. legmagasabb 
összegű támogatást. A 7,2 mil-
lió forintból speciális vágó- és 
érlekötő eszközöket vásárol-
nak a daganatok laparoszkópos 
eltávolításához. 

– Felkészültünk a la  pa  rosz-
kó pos műtétekre az osztályon 

– hangsúlyozta a főorvos. – Ren-
delkezésünkre állnak a szüksé-
ges technikai eszközök, van egy 
úgynevezett laparoszkópos 
tornyunk, amelyet eddig főleg 
epe-, vakbél- és sérvműtétekhez 
használtunk. A központi műtő-
fejlesztő program része, hogy 
még egy ilyen tornyot vásárol 
a kórház idén ősszel.

A sebészeti osztály orvo-
sai közül többen részt vettek 
egy szakmai továbbképzésen 
Miskolcon, ahol elsajátították 
az új műtétekhez szükséges 
ismereteket. Azt, hogy melyik 
beteget tudják a laparoszkópos 
eljárással megműteni, komoly 
szakmai érvek alapján fogják 
eldönteni az orvosok, figye-
lembe veszik az aneszteziológiai 
tényezőket, korábbi műtéteket 
és a társbetegségeket is. 

Kisebb metszés és fájdalom, gyorsabb felépülés

EGÉSZSÉGÜNKÉRT

Laparoszkópos műtét közben a Soproni Gyógyközpont 
sebészei – novemberig körülbelül 20 vastag- vagy végbélda-
ganatos beteget operálhatnak meg a modern technikával

Horváth Ferenc

Sopronban példaértékű és országosan is 
egyedülálló a civil szervezetek és az önkor-
mányzat érdemi együttműködése. Az elmúlt 
évek tapasztalatairól és a jövő terveiről 
dr. Fodor Tamás polgármestert kérdeztük.

– Polgármester úr, milyen 
megfontolásból alakították 
ki a civil szervezetek és az 
önkormányzat együttműkö-
dését, de úgy is kérdezhetem, 
mi indokolta, hogy bevonják 
a kamarát, az ipartestületet 
és a városszépítő egyesüle-
tet a várost vezető testület 
munkájába?

– Sopronban nagy hagyo-
mánya van az önkormányzati-
ságnak, hiszen 1277. óta a város 
maga döntött az ügyeiben, 
kivéve a második világháború 
végétől a rendszerváltásig tartó 
időszakot. Azt szerettük volna 
elérni, hogy ezek a nagy múltú 
és tekintélyes szervezetek, ame-
lyek a soproni polgárok képvi-
seletét vállalják a gazdasági és 
a társadalmi szférában, közvet-
lenül is részesei legyenek azok-
nak a döntési folyamatoknak, 
amelyek meghatározzák a város 
életét.

– Mit jelent ez a gyakorlat-
ban, a mindennapi életben?

– Praktikusan azt jelenti, hogy 
a kereskedelmi és iparkamara 
elnöke, Horváth Vilmos a pénz-
ügyi bizottságban, az ipartestü-
let részéről Molnár Alajos a gaz-
dasági bizottságban, a városszé-
pítő egyesület elnöke, dr. Józan 
Tibor pedig a városfejlesztési 
bizottságban vesz részt a dön-
tés-előkészítési és döntésho-
zatali munkában. Ezzel azon-
ban nem zárul le ez a folyamat, 
mert minden közgyűlés előtt 
egyeztetünk az említett szer-
vezetek vezetőivel, de ha szük-
séges, együtt vagy külön-külön 
is konzultálunk velük egy-egy 
kérdésben.

– Milyen tapasztalatai van-
nak az elmúlt négy év közös 
munkálkodásáról?

– Az önkormányzat – ez az 
előbb elmondottakból is kide-
rül – fontos feladatának tartja 

a civil szervezetekkel való 
együtt működést, de ennek csak 
akkor van értelme és kézzel fog-
ható eredménye, ha a döntési 
folyamatot követően a végre-
hajtásban, illetve az ellenőr-
zésben is részt vesznek. Ezért 
tagjai mindannyian a városfej-
lesztési kft. felügyelőbizottsá-
gának. Úgy érzem, hasznos és 
eredményes az együttműködé-

sünk, hiszen kiterjesztettük 
a döntési és ellenőrzési folya-
mat társadalmasítását.

– Ez a szemlélet ma még 
nem általánosítható, de 
kétségkívül követendő 
példa. Folytatják?

– Igen, amennyiben ismét 
bizalmat kapunk majd az őszi 
önkormányzati választásokon, 
hiszen az önkormányzatiság 
egyik alapvető értelmezése, 
hogy döntés-előkészí-
tési és döntésho-
zatali folyama-
tokban minél 
jobban támasz-
kodjunk a civil 
szerveze-
tekre.

Dr. Fodor Tamás: Társadalmasított önkormányzati döntések
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és ellenőrzési folya-

adalmasítását.
zemlélet ma még 
alánosítható, de 
ívül követendő 

olytatják?
amennyiben ismét 
kapunk majd az őszi 
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z önkormányzatiság

pvető értelmezése, 
tés-előkészí-
öntésho-
lyama-
minél 
masz-

a civil
-

ÍGY LÁTJÁK ŐK…. 
Horváth Vilmos, a Soproni Kereskedelmi és Iparkamara elnöke: 
2010. óta működik ez az országosan is egyedülálló konstrukció, amely valóban társadalmasítja az ön-
kormányzat döntéseit. Teljes jogú tagjai vagyunk a bizottságoknak. Ezen kívül havonta találkozunk 
a város vezetőivel, így módunkban áll közvetíteni tagságunk gondjait, problémáit és javaslatokat ten-
ni, ugyanakkor mi is hasznos információkhoz jutunk. Összegezve: valós párbeszéd a miénk. A kamara 
érdeke, hogy korrekt viszonyt ápoljon a városvezetéssel, hiszen a gazdaság sohasem lehet ellenzékben.
Károlyi Gyula, a Sopron és Vidéke Ipartestület elnöke: 
Fontosnak tartom az önkormányzattal való folyamatos, naprakész együttműködést. Ez nem csu-
pán a különböző egyeztetéseket jelenti, hanem szavazati jogunk is van az önkormányzat gazdasá-
gi bizottságában. Az ipartestület eddig – és minden bizonnyal az önkormányzat is – profitált a köl-
csönös információcserékből, tájékoztatókból. Mi készek vagyunk a jövőben is együttműködni az ön-
kormányzattal és a városvezetéssel tagságunk és a soproniak érdekében.

Dr. Fodor Tamás FOTÓK: PLUZSIK TAMÁS

Horváth VilmosKárolyi Gyula

A görbehalmi Bányászati Múzeumban találkoztak a közelmúlt-
ban a nyugalmazott tűzoltótisztek. A fővárosból és 10 megyé-
ből érkeztek a Petőfi Tűzoltó Tisztképző Iskolában 1962-ben 
végzett diákok. A 88 tűzoltótiszt közül 42-en már elhunytak, 
rájuk gyertyagyújtással emlékeztek. Győr–Moson–Sopron me-
gyéből ketten vettek részt a rendezvényen, az egykori megyei 
tűzoltó-parancsnokság csoportvezetője, Csikár Péter és a ko-
rábbi Sopron Városi és Járási Tűzoltó-parancsokság nyugállo-
mányú parancsnoka, Lajtai József. 

Tűzoltótiszti találkozó

Huszadik alkalommal adott ott-
hon Sopron a fúvószene nagy 
rendezvényének, a fúvószene-
kari találkozónak. A program 
a ze  nekarok bevonulásával 
kezdődött a Deák tér – Mátyás 
király utca – Várkerület – Mária-
szobor útvonalon, majd a Fő 
térre a Tűztorony – Hűségka-
pun át érkezett meg a hét ven-
dégzenekar. A Fő téri színpa-
don a Juventus Fúvószenekar 
fogadta a zenészeket, dr. Fried-
rich András karnagy üdvözölte 
a bevonuló együtteseket és 
azok vezetőit. A színpadon dr. 
Fodor Tamás, Sopron polgár-
mestere köszöntötte a város 
nevében a fúvószenekari fesz-
tivál résztvevőit. – A zenei múlt 

ápolása fontos hagyomány 
Sopronban – mondta a polgár-
mester. – A város mindig teret 
adott a zenének, így különösen 
a fúvószenének, amely közös 
zenei élményekkel gyarapítja 
a közösséget, így az értékes 
zenei múltat, a tulajdonképpeni 
katonazenekarok élményét is 
a jelen részévé teszi.

A Fő téren a zenekarok közös 
indulókat játszottak, így emlé-
keztek meg az I. világháború 
kitörésének századik évfordu-
lójáról, majd szabadtéri kon-
certekkel folytatódott a jubile-
umi fúvószenei találkozó. Ter-
mészetesen a mazsorettek sem 
hiányozhattak a produkcióból. 
(www.sopron.hu)

Fúvószenei 
sereg szemle

A zenekarok indulókat játszottak, így emlékeztek az I. 
világháború kitörésének 100. évfordulójára FOTÓ: NÉMETH PÉTER



A Soproni Széchenyi István Gimnázium
egyetemi végzettséggel rendelkező
munkatársat keres

MATEMATIKA - FIZIKA vagy

MATEMATIKA - INFORMATIKA
szakos tanári munkakör betöltésére.
Jelentkezés: Szabó Miklós igazgatónál az
igazgato@szig.sopron.hu email címen.

SZÉCHENYI ISTVÁN 
GIMNÁZIUM

9400 Sopron, Templom u. 26.

Telefon: (99) 505–390

Honlap: szig.sopron.hu

E-mail: iroda@szig.sopron.hu

Sopron Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala

pályázatot hirdet

LACKNER KRISTÓF
KÖZIGAZGATÁSI ÖSZTÖNDÍJ PROGRAM 
KERETÉBEN VALÓ FOGLALKOZTATÁSRA

Pályázati feltételek:
A Lackner Kristóf Közigazgatási Ösztöndíjról szóló Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat 
Közgyűlésének 18/2014.(VI.3.) önkormányzati rendelete alapján:

felsőfokú iskolai végzettség,
a pályázat benyújtásakor be nem töltött 30. életév,
magyar állampolgárság,
munkaviszonyban, állami vezetői szolgálati jogviszonyban, köztisztviselői, 
kormánytisztviselői, közalkalmazotti, bírósági szolgálati, igazságügyi alkalmazotti szolgálati, 
ügyészi szolgálati, valamint hivatásos szolgálati jogviszonyban nem áll, és
megfelel a pályázati felhívásban foglalt egyéb feltételeknek.

Az ösztöndíj program keretében: az ösztöndíjat elnyert személy szakmai gyakorlaton vesz 
részt a Polgármesteri Hivatal meghatározott szervezeti egységénél. 

A pályázatnak tartalmaznia kell:
önéletrajzot a 45/2012.(III.20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerint,
a felsőfokú végzettséget igazoló diploma másolatát,
személyi igazolvány másolatát,
3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, vagy annak megkéréséről szóló igazolást.

Az ösztöndíj havi összegét a jegyző állapítja meg, amely nem lehet kevesebb a mindenkori 
legkisebb kötelező munkabérnél. 
További információ kérhető: Dr. Brummer Krisztián irodavezetőtől a 99/515–109-es telefonszámon.

A jelentkezéseket 2014. augusztus 11-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 „Lackner Kristóf Közigazgatási Ösztöndíj”

A pályázat elbírálásának rendje: A pályázatok 2014. augusztus 25. 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 ösztöndíjas program határozott időre szól: 2014. szeptember 1. napjától 2015. augusztus 
31. napjáig.

Sopron Megyei Jogú Város

PÁLYÁZAT



KÖZLEMÉNY
Tisztelettel tájékoztatom Önt, hogy

„A Fenntartható Városfejlesztési Programok előkészítése”
című pályázati konstrukció keretében

Sopron Megyei Jogú Város elkészíttette a

melyeket 

2014. július 7-től – 2014. augusztus 8-ig

aulájában (9400 Sopron, Fő tér 1. sz. alatt)

KÖZZÉTESZEM.

(www.sopron.hu) is megtekinthetők.

Tisztelettel:
Dr. Fodor Tamás

polgármester







A Soproni Ünnepi Hetek
záró rendezvénye

2014. július 12.
szombat 16.00-20.00

Várfal sétány

Mutatványosok, zenészek,
táncosok, művészek kiállításai,

kórusok, tündérek és manók,
langaléta garabonciások,

„Happy Sopron”, „Széna”-karikatúra

www.prokultura.hu

Szabadtéri programok

2014

Július 11., péntek 20.00  Fő tér

MAGYARNÓTA- 
ÉS DALEST
Közreműködnek: Madarász Katalin, 
Zsadon Andrea, Szolnoki Tibor
HAKME Cigányzenekar 
Berki László prímás vezetésével

Július 12., szombat 20.00  Fő tér

TIÉD A SINGpad!
Musicalest a Soproni 
Petőfi Színház művészeivel
Közreműködnek: Vastag Tamás, 
Kocsis Tibor, Füredi Nikolett, 
Halas Adelaida, Buch Tibor, 
Horváth Andor, Simon Andrea

Július 12., szombat 16.00-20.00  Várfal sétány

MŰVÉSZKORZÓ
A Soproni Ünnepi Hetek 
záró rendezvénye
Mutatványosok, zenészek, táncosok, 
művészek kiállításai, kórusok, 
tündérek és manók, langaléta 
garabonciások, „Happy Sopron”










