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EGÉSZSÉGÜNKÉRT

Dr. Nagy Bálint
osztályvezető főorvos

Általában a szűrővizsgá-
latokon azokat a vizsgálato-
kat értjük, amikor valakinek 
nincs panasza, de egy adott 
vizsgálatot mégis elvég-
zünk azért, hogy időben fel-
ismerve az esetleg kialakuló 
betegséget, azonnal beavat-
kozhassunk a gyógyulás érde-
kében. Nőgyógyászati vona-
lon ez jelenti a méhnyak, 
méhtest (méhnyálkahártya), 
petefészkek és szeméremtest 
vizsgálatát.

A méhnyak szöveteiből 
indul ki a rosszindulatú női 
nemi szervi daganatok 30%-a. 
Régebben a méh nyak rák volt 
a leggyakoribb női rosszin-
dulatú nemi szervi daganat. 
A szűrővizsgálat bevezetésé-
vel ennek előfordulása csök-
kent, illetve a szűrővizsgálat 
kiterjesztésével ez tovább 
csökkenthető.

Kiemelve a méh nyak rák szű-
rést, az a méhnyak nyakcsa-
tornából vett mintasejtjeinek 
értékelését jelenti. (Az elterjedt 
beosztás szerint: P1, P2 eseté-
ben rákszűrés tekintetében 
negatív, P3 esetében kifejezett 
gyulladásos jelek mellett sza-
bálytalan sejtek, P4 esetében 
kifejezett elváltozás, rosszin-
dulatúságra gyanús sejtek, P5 
esetében biztosan daganatos 

sejtek). Azonban, ha már 
a „be teg” megjelent, elégtelen 
a vizsgálat, ha ezt nem követi 
a méhnyak nagyító rendszer-
rel történő megtekintése, 
a hüvelyi vizsgálat (a kisme-
dence áttapintása), valamint 
hüvelyi ultrahangvizsgálat.

Nem szabad elfelejteni, 
hogy panaszmentesen kell 
valakinek szűrővizsgálatra 
jelentkezni, így nem is a méh-
nyak rák  szű rése, hanem annak 
megelőző állapotának felderí-
tése történik, hisz évek múlva 
ebből az elváltozásból méh-
nyak rák fejlődik ki. Így a diag-
nosztizált méh nyak el vál to zás 
csaknem 100%-osan gyógyít-
ható. Elváltozás esetén a méh-
nyakon sebészeti beavatkozást 
kell végezni, kúp alakú szövet 
kimetszésével, majd ennek 
szövettani feldolgozása törté-
nik. Ha a kimetszés az épben 
történik, és az elváltozás 
hámon belül zajlott, akkor az 
elváltozás eltávolításra került.

Ha a szűrővizsgálat nem 
rendszeres, több éven keresz-
tül nem történik vizsgálat, 
akkor a méh nyak rák felisme-
rése már egy előrehaladott 
állapotban történik. Ennek 
kezelése a stádium beosz-
tástól függően műtét, kiter-
jesztett műtét, besugárzás, 
nagyon ritkán kemoterápia 
(melynek eredményessége 
méh nyak rák esetén csekély). 
A rendszeres nőgyógyászati 
szűrővizsgálattal ezt az állapo-
tot kell elkerülni, és a rákmeg-
előző állapotokat kell kiszűrni.

Magyarországon évente 
még mindig több száz előreha-
ladott eset kerül felismerésre. 
Azonban megfelelő egészség-
nevelési programmal a nők 
figyelmét fel kell hívni a rend-
szeres nőgyógyászati rákszűrés 
jelentőségére, amit évente el 
kell végeztetni. Ezt az egészség-
ügyi kultúra részévé kell tenni.

Nőgyógyászati 
rákszűrés
A Soproni Gyógyközpont (Erzsébet oktató 
kórház) és a Soproni Téma új sorozata a soproni 
emberek egészségének megóvása, a betegségek 
megelőzése érdekében hétről hétre aktuális 
információkkal, tanácsokkal látja el az olvasókat, 
ezzel is jelezve a kórház nyitottságát, szolgáltató 
feladatát, amely túlmutat a gyógyításon. 

Dr. Molnár Ágnes főigazgató

Kibővített ügyféltérrel fogadja az adózókat a Nemzeti Adó- és 
Vámhivatal soproni ügyfélszolgálata. A korszerűsítésre a folya-
matosan növekvő ügyfélforgalom miatt volt szükség, amely idén 
januártól szeptember végéig 5,9%-kal több az előző évhez képest. 
2012-ben a megye ügyfélforgalmának 31,4%-át a soproni iroda bo-
nyolította. Az ügyfelek száma Sopron lakosságának 77 %-át tenné 
ki. A növekedés oka, hogy egyre nagyobb azoknak a magánsze-
mélyeknek a száma, akik Ausztriába járnak dolgozni, de ideigle-
nesen Sopronban laknak és itt intézik adóügyeiket is. 
Az ügyfélfogadó 70%-kal, az ügyfélváró területe pedig 80%-kal 
bővült, utóbbi az irodák megközelítését biztosító folyosó lerövi-
dítésével történt, figyelembe véve az épülethez tervezett aka-
dálymentes lift későbbi kialakíthatóságát. A váróban berendez-
tek egy gyermeksarkot is. A NAV kiemelt jelentőséget tulajdonít 
a szolgáltató jelleg erősítésének, az átalakítás során fontos szem-
pont volt, hogy korszerű, igényes megjelenésű, technikailag jól 
felszerelt ügyfélszolgálaton fogadhassák ügyfeleiket.

Kibővült a soproni NAV
Pluzsik Tamás

– A tervek szerint a 2014–
2020. közötti időszakban 
két fontos elkerülő út való-
sul meg Sopronban – tájékoz-
tatta a helyszínen a sajtó kép-
viselőit dr. Fodor Tamás pol-
gármester. – Az egyik, a várost 
északra elkerülő kétszer kétsá-
vos M85-ös autóút Pereszteg-
től az országhatárig tart majd, 
illetve a déli elkerülő autóút, 
melynek része lesz az Öntöde 
utcának ez a most átadott sza-
kasza is. Az Öntöde utca felújí-
tását a Sopron Holding szak-
emberei négy hete kezdték el. 

Ezen idő alatt 151 méter hosz-
szan, 6,5 méter szélességben az 
útfelújításon kívül jelentősen 
megerősítették a pályaszerkeze-
tet is, gondolván a megnövekvő 
teherforgalomra. A bruttó 24 
millió forintból megvalósult 
beruházást az önkormányzat 
teljes egészében saját forrásból 
finanszírozta.

– Ez az útfelújítás nagyban 
megkönnyíti és egyúttal teher-
mentesíti az északnyugati város-
rész és a Jereván-lakótelep köz-
lekedését is – hangsúlyozták a 
saj  tótájékoztatón a körzet önkor-
mányzati képviselői, Balogh 
Judit, Tóth Éva és Mágel Ágost.

Felújították az Öntöde utcát

Négy hét alatt elkészült: 151 méter hosszan, 6,5 méter 
szélességben az útfelújításon kívül megerősítették 
az út pályaszerkezetét is FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS

Amint arról előző lapszá-
munkban beszámoltunk már, 
a Berzsenyi Dániel Evangélikus 
Gimnázium (Líceum) 12/C osz-
tálya az osztrák kormány és 
az Osztrák Gazdasági Kamara 
szervezésében tartott Európa-
napon, Bécsben workshopon 
mutatta be Magyarországot az 
osztrák diákoknak (Berzsenyis 

diákok a bécsi Európa-napon, 
Soproni Téma, 2013. október 23.). 

A rendezvény után Szalay-
Bobrovniczky Vince, Magyaror-
szág bécsi nagykövete gratuláló 
levelet küldött dr. Fodor Tamás 
soproni polgármesternek, mely-
ben köszönetet mondott a pol-
gármester mellett Tölli Balázs-
nak, a Líceum igazgatójának, 

Wildné Vinczepap Mária osztály-
főnöknek és a kísérő Wild Róbert-
nek. Levelében hangsúlyozta: 
„A li  cisták érdemeit jól ábrázolja, 
hogy amikor a workshop végén 
megkértük, emelje fel a kezét, 
akinek most jobb véleménye 
van Magyarországról, mint az 
előadás előtt, egyszerre lendült 
magasba a jelenlévő 100 hallgató 

keze. A célcsoportra szabott elő-
adással a soproni végzős osztály 
elérte, hogy az osztrák diákok és 
tanáraik egy új, friss Magyaror-
szág-képpel gazdagodjanak, lelki-
ismeretes munkájukkal és annak 
professzionális bemutatásával 
elismerést szerezve a Líceum, 
Sopron város, valamint Magyar-
ország számára.”

Gratulált a bécsi nagykövet

Pluzsik Tamás

Megkezdődtek a Fer-
tőrákosi Barlangszín-
ház és Kőfejtő fej-
lesztésének kivite-
lezési munkálatai.

Az épülő fogadóépület alapo-
zásában Baltigh Márta, Fertőrá-
kos polgármestere, Firtl Mátyás, 
Sopron és környéke országgyű-
lési képviselője, dr. Fodor Tamás, 
Sopron polgármestere és Laki 
Péter, a kivitelező Laki Épület-
szobrász Zrt. elnök-vezérigaz-
gatója helyezte el a tervlapokkal, 
a Soproni Téma egy-egy lapszá-
mával és kordokumentumokkal 
megtöltött acélcsövet.

– Európai kitekintéssel is rit-
kaság lesz az, ami itt bő egy 
év múlva megvalósul, hisz 

nemcsak a páratlan természeti 
környezet vonzza majd ide 
a turistákat, hanem a kőfejtő-
ben működő barlangszínház 
is reményeink szerint komoly 
vonzerőt fog jelenteni – mon-
dotta dr. Fodor Tamás. – Ezért 
is tartottuk fontosnak, hogy 
a közel kétmilliárd forint össz-
költségű beruházáshoz Sopron 
város költségvetéséből több 
mint 300 millió forint önerőt 
biztosítsunk.

A polgármester szólt arról is, 
hogy a korszerű hang- és fény-
technikával felszerelt barlang-
színház nem csak időszakosan 
fog működni, ahogyan a projekt 
keretében megvalósuló barlang 
té ma park tan ös vény .

– Ami a projekt előkészítése 
során történt, az egy kiváló és 
szép példája a közös cél érdeké-
ben való összefogásnak, hisz mi 

egy kis település vagyunk, egye-
dül nem tudtuk volna felvállalni 
ezt a projektet, ehhez szüksé-
geltetett az az 
i g e n  ko m o ly 
önrész, amelyet 
Sopron városa 
vállalt magára – 
fogalmazott az 
ünnepélyes ese-
ményen Baltigh 
Márta, Fertőrá-
kos polgármes-
tere. – Fantaszti-
kus dolog fog itt 
megvalósulni, melynek minden 
bizonnyal egy egész régió látja 
majd hasznát.

Firtl Mátyás, Sopron és kör-
nyéke országgyűlési képviselője 
ünnepnek nevezte az alapkőle-
tétel napját.

– A Fertő-táj egyik gyöngy-
szeme fog itt megújulni, és ez 

a fejlesztés is újabb lépés Sop-
ron azon célkitűzésének elérése 
felé, hogy a város a térség kul-

turális ,  ide-
genforgalmi 
és gyógy köz-
pont já vá vál-
jon – mondotta 
az országgyű-
lési képviselő, 
majd hozzá-
tette: ahogy az 
ország, úgy ez a 
vidék és térség 
is egyre jobban 

teljesít, aminek ez az alapkőle-
tétel is ékes példája. 

Az alapkőletételt követően 
a résztvevők meggyőződhet-
tek arról is, hogy a kőfejtőben 
már javában folynak a leendő 
színháztér, valamint a barlang 
té ma park tan ös vényének kiala-
kítási munkálatai.

A Fertő-táj gyöngyszeme lesz a megújuló barlangszínház

Összefogás a régióért

ELINDULT A MUNKA
A fogadóépület alapozásában Firtl Mátyás, Laki Péter, Baltigh Márta és dr. Fodor Tamás helyezte el a tervlapokat 
és a kordokumentumokat őrző acélcsövet FOTÓK: PLUZSIK TAMÁS

„Nemcsak a páratlan 
természeti környezet 
vonzza majd ide a turis-
tákat, hanem a kőfej-
tőben működő barlang-
színház is reményeink 
szerint komoly vonz-
erőt fog jelenteni.”

Dr. Fodor Tamás



Szent Márton n^pj^
2013. november 10., vasárnap 15 órától

Liszt-központ

15.00–18.00 Kézművesek vására, újbor,
 gasztronómiai finomságok,
 gyerekprogramok

16.00-tól  Róka Szabolcs meséje

17.00-től  Márton-napi muzsika

18.00-tól  Lampionos felvonulás

Részletek: www.prokultura.hu

 csaphornyos (hagyományos) parkettalerakás
 szalagparketta-lerakás
 intarzia és csillagparketta lerakása
 lamella és 2 rétegű parketta lerakása
 parketták javítása
 parketták csiszolása lakkozása, viaszolása
 vakpadlójavítás, új vakpadló kialakítása
 szőnyegpadló lerakása
 betonkiegyenlítés (padloponozás)

Minden, a
mi parke

tta,

és azza
l kapcs

olatos!

Molnár Kálmán parkettázó

9407 Sopron, Halastó utca 11. www.molnarparketta.hu
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Bevallom, először nem okozott nagy 
izgalmat számomra, amikor olvas-
tam a hírt, hogy soproni diákok is 
részt vettek az osztrák kormány és az ottani gazdasági 
kamara által szervezett Európa-napon. Nem villanyozott 
fel, mert annyi uniós programot szerveznek szerte Euró-
pában, gondoltam, ez egy a sok közül. Azok közül, ame-
lyek hasznosságáról engem kevésbé tudtak meggyőz-
ni, véleményem szerint sokszor inkább csak pénzköltési 
akciók voltak, mint komoly, előremutató rendezvények. 

Az hittem, ez is ilyen volt, 
csak most diákok számá-
ra. Nos, tévedtem, és ezt 
örömmel ismerem el. 
A várost képviselő ber-
zsenyis diákok felada-
ta az volt, hogy bemu-
tassák hazánkat, a mai 
Magyarországot annak 
a 100 osztrák végzős di-
áknak, akik részt vettek 

a rendezvényen. Mint erről az október 23-i számunkban 
beszámoltunk (Berzsenyis diákok az Európa-napon), a fi-
atalok sikerrel tettek eleget vállalt feladatuknak. A két 
ország diákjai között kialakult párbeszéden részt vett 
Szalay-Bobrovniczky Vince bécsi nagykövetünk is, akire 
nagy hatással volt a berzsenyis diákok aktivitása, lelke-
sedése és nem utolsó sorban tudásuk, ismeretük hazánk-
ról, valamint azok a módszerek, amelyekkel igyekeztek 
megváltoztatni az osztrák fiatalokban is már meglévő 
elavult ismereteket, fakult képeket. Ezek után a nagy-
követ nem volt rest, megírta méltató és köszönő leve-
lét dr. Fodor Tamás polgármesternek. (Lásd írásunkat 
a 3. oldalon, Gratulált a bécsi nagykövet címmel.) Ami 
számomra ebben a történetben fontos, az az, amit ré-
gebben „népi diplomáciának” hívtak. Vagyis, hogy egy-
más megismerése, elfogadása nemcsak a politikán mú-
lik, hanem rajtunk, „közembereken” is, akik valamilyen 
módon (munka, utazás, barátság) kapcsolatba kerülünk 
szomszédainkkal vagy távolabbi országban élőkkel. Mert 
valljuk be, megértőbbek és elnézőbbek vagyunk azok-
kal, akiket ismerünk, akik a barátaink. Jobban megértjük 
esetleges vágyaikat, gondjaikat. Nem ellenségként, ha-
nem szövetségesként tekintünk rájuk. Ezért fontos, hogy 
a nagyvilágba valós információk kerüljenek ki rólunk, s 
hogy az a kép, amelyet sugárzunk, tiszta és őszinte le-
gyen. Ebben a folyamatban a fiatalok játszhatják a fő-
szerepet, hiszen ők a „legmozgékonyabbak” és a legfo-
gékonyabbak az újra. A különböző nemzetek fiataljainak 
barátsága lehet az alapja egy olyan Európának, amelyre 
mindannyian vágyunk. Egy olyan Európának, ahol nincse-
nek kicsik és nagyok, gazdagok és szegények, csak méltó-
ságteljes, egyenrangú partnerek. Ahol magyarnak lenni 
majd még inkább büszkeséget jelent. A berzsenyis diá-
kok most osztrák fiataloknak mutattak valós képet Ma-
gyarországról. Lehet, még sok ilyen és hasonló rendez-
vényre lesz szükség, hogy feloldódjanak a vélt és valós 
ellentétek, beidegződött sztereotípiák, de nincs más út, 
hiszen összefogásra, barátságra ítéltettünk.

„A különböző 
nemzetek fiatal-
jainak barátsága 
lehet az alapja egy 
olyan Európának, 
amelyre mindany-
nyian vágyunk.”

Horváth Ferenc jegyzete
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Nincs más út

Az Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program 
„Vivaker Bt. munkahelyi képzési programja” pályázaton 3 186 864 Ft 
támogatásban részesült a TÁMOP-2.1.3.A-12/1-2012-0699 azonosító jelű 
Vivaker Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. (9011 Győr, Lőtér utca 38/B).
Az összeget a cég 7 munkavállalójának fejlesztésére fordította. 5 fő akkreditált 
kommunikációs képességfejlesző képzésen vett részt, 2 fő pedig targoncavezető 
képzésben részesült. 

A képzés a cég győri telephelyén 
(9027 Győr-Ipari Park, Kőrisfa u. 12.) 
valósult meg. 

 

– A kérdés az 1956-os forradalom szellemé-
ben soha nem lehet más, csak az, hogy mi 
a magyar érdek. Ha erre helyes választ tudunk 
adni, akkor nem szabad, hogy annak kép-
viseletétől bármi eltántorítson bennünket, 
jöjjenek a kritikák akár belföldről, akár kül-
földről – mondta Gulyás Gergely ország-
gyűlési képviselő a soproni ünnepségen.

– 1956-ban azért küzdöttek elő-
deink, hogy mi alakítsuk saját 
jövőnket. Ma számtalan külső 
kényszer közepette mégis 
magunk dönthetünk sorsunk-
ról. A szabad döntés lehetősé-
gét azok hagyták örökül ránk, 
akik a forradalom után életük-
kel vagy börtönévekkel fizettek 
a nemzet szabadsága melletti 
kiállásukért. A szabad döntés 

lehetőségét azoknak köszön-
hetjük, akik a kommunizmus 
évtizedeit átélve még példátlan 
hősiességükkel is mindösszesen 
11 napot élhettek szabadon. Csak 
akkor lehetünk méltó örökösei 
1956 hőseinek, ha jóra fordítjuk 
az általuk megszolgált szabadsá-
gunkat – mondta ünnepi beszé-
dében Gulyás Gergely ország-
gyűlési képviselő, a Fidesz frak-

cióvezető-helyettese. – Ma az 
a felelősségünk, hogy miként 
élünk e szabadsággal. (…) A for-
radalom öröksége a választás 
lehetőségét biztosítja. Jó dön-
tést akkor tudunk hozni, ha az 
ígéreteket és cselekedeteket 
nemcsak saját szűkebb közös-
ségünk, hanem az egész nem-
zet érdekei szerint vizsgáljuk – 
tette hozzá a szónok, aki beszélt 
az összefogás fontosságáról – 

1956 egyik üzenetéről – és arról 
is, hogy Európa egésze ma nem 
talál megfelelő választ a gazda-
sági válságra, így – ha nem aka-
runk sodródni az események-
kel – saját feleletet kell adnunk. 

Az ünnepségen részt vett a vá -
ros vezetése, Firtl Mátyás, Sop-
ron és környéke országgyűlési 
képviselője, a képviselő-testület 
tagjai és a közélet számos sze-
replője is. A Wass Albert versei-
ből összeállított ünnepi műsort 
a Soproni Petőfi Színház művé-
szei adtak.

Az ünnepségen dr. Fodor 
Tamás polgármester posztu-
musz polgármesteri elismerő 
oklevélben részesítette néhai 
Baranyai Lászlót. Az elismerést 
Baranyai László fia vette át.

Firtl Mátyás ünnepi gondo-
lataiban kitért arra is, hogy ma 
abban a kegyelmi állapotban 
vagyunk mi, magyarok, hogy 
nem véres harcokban, hanem 
kőkemény munkával és elszánt-
sággal, és nem néhány napra, 
hanem gyermekeink, unokáink 
jövője számára megteremthet-
jük, létrehozhatjuk az emelkedő, 
erős, fejlődő, polgári Magyaror-
szágot, az újjáegyesített erős és 
öntudatos, dolgos, sorsát irá-
nyító magyar nemzetet.

Gulyás Gergely: Az egész nemzet érdekét kell szolgálnunk 

Magunk dönthetünk

POSZTUMUSZ ELISMERÉS
Baranyai László, a Soproni Nemzeti Tanács tagja, a Soproni Köz-
ponti Munkástanács elnöke az 1956-os forradalom soproni ese-
ményei idején tanúsított példaértékű tevékenységéért, az üze-
mi sztrájk és munkásgyűlés megszervezéséért, bátor és hősies 
magatartásának, valamint a megtorlások idején elszenvedett 
börtönbüntetés méltóságteljes letöltésének elismeréséül kap-
ta az elismerést.

FŐHAJTÁS AZ ÁLDOZATOK ELŐTT
1956 hőseinek tiszteletére dr. Fodor Tamás és Gulyás Gergely is mécsest helyezett el 
a Széchenyi téri Hűségzászlónál FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS

RÖVIDEN
Szemtanúkat keresnek

A Soproni Rendőrkapitányság büntetőeljárást folytat közúti bal-
eset gondatlan okozásának vétsége megalapozott gyanúja miatt.
Augusztus 31-én 16.50 körül egy Renault Escape típusú gépjár-
művel közlekedő Sopron külterületén, a Kosárháznál a Potzmann 
dűlő irányából kivezető útról a 84-es számú főútra balra kanya-
rodva nem biztosított elsőbbséget a 84-es számú főútvonalon 
Sopron irányába közlekedő túramotor-kerékpárosnak, így a mo-
torkerékpáros a gépjármű bal oldalára dőlve a kanyarodó Re-
nault személygépkocsi bal első részének ütközött.
Várják azok jelentkezését, akik a balesettel kapcsolatban infor-
mációval rendelkeznek, személyesen a Soproni Rendőrkapitány-
ság Közlekedésrendészeti Osztályán vagy telefonon, a 0699/311–
234 és a 107, 112 segélyhívó telefonszámokon.

Kenessey Tamara

Koszorút helyeztek el szombaton Széchenyi Ist-
ván szobránál, majd a Liszt Ferenc Konferencia 
és Kulturális Központ Petőfi Termében átadták 
a Széchenyi István Tanulmányi Ösztöndíjakat.

Csendes főhajtással, koszorú-
zással tisztelegtek Széchenyi 
István előtt, majd emlékünnep-
ség keretében jutalmazták a Szé-
chenyi-ösztöndíj 
idei nyerteseit. Az 
ösztöndíjat 2010-
ben létesítették, 
felsőoktatásban 
tanuló, tehet-
séges soproni 
hallgatók kap-
nak támogatást 
tanulmányaik 
folytatásához. 
2013-ban Fodor 
Hanna Ágota, a Szegedi Tudo-
mányegyetem, Kocsis Ramóna, 
a Nyugat-magyarországi Egye-
tem, Szilveszter Bálint és Vámosi 
Péter, a Semmelweis Egyetem és 
Szabó Eszter, az Eötvös Loránd 
Tudományegyetem hallgatói 
érdemelték ki az elismerést.

Ünnepi köszöntőjében Széche-
nyi példájának követését kívánta 
és gratulált az ösztöndíjasoknak 
Firtl Mátyás országgyűlési kép-
viselő, emlékeztetve a megje-
lenteket, hogy a tudást gyakor-
latban kell eredményessé tenni. 
„Széchenyi minden lehetőséget 

felhasznált, hogy Magyarország 
strukturális átalakítását előmoz-
dítsa, annak emberi tartalmát, 
a lelki-kulturális polgárosodást 

megvalósítsa” 
– hangsúlyozta.

D r .  Fo d o r 
Ta más polgár-
mester az át  -
adás előtt Szé-
chenyi Istvánt 
idézte, misze-
rint „a tudomá-
nyos emberfő 
mennyisége a 
nemzet igazi 

hatalma”, egyúttal elmondta, 
hogy a tehetség kötelez, és 
reméli, más városok számára is 
példaként szolgál a soproni kez-
deményezés, hiszen az ifjúság 
támogatása mindig megtérül.

Átadták a Széchenyi István Tanulmányi Ösztöndíjakat

A tehetség kötelez

„Széchenyi minden 
lehetőséget felhasznált, 
hogy Magyarország 
strukturális átalakítá-
sát előmozdítsa, annak 
emberi tartalmát, a 
lelki-kulturális polgáro-
sodást megvalósítsa.”

Firtl Mátyás

2013-as Széchenyi-ösz-
töndíjasok: Fodor Hanna 

Ágota, Kocsis Ramóna, 
Vámosi Péter és Szabó 
Eszter érdemelte ki az 
elismerést (A felvétel-

ről hiányzik Szilveszter 
Bálint, ő külföldön tanul)

FOTÓ: NÉMETH PÉTER



ízelítő
Az Ízutazásról jól ismert Hévízi 
Termelők kínálják portékáikat
minden hónap második péntekén
a Liszt-központ előtt.
Hoznak magukkal mézet, lekvárt, 
savanyúságot és kézművesárukat is.

Újra termelői piac 
Sopronban

2013

LISZT-KÖZPONT
TERASZ

NOVEMBER 8.,
 PÉNTEK

8–16 ÓRÁIG

Nálunk biztosan megnyalja mind a 10 ujját!

 Sopron, Liszt Ferenc u. 1.
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A mély és pihentető alvás a szellemi 
és fizikai megújulás záloga

Minőségi matracok
Tudományos kutatások igazolják, hogy az esetek 90%-ában a rosszul 
megválasztott fekhely felelős azért, ha valaki kialvatlanul ébred. Ép-
pen ezért kiemelt figyelmet érdemel a megfelelő matrac kiválasztása.
– Két éve nyitottam meg matracszaküzletemet a Sopron Plazában. A 
célom az volt, hogy mindenki számára elérhető áron kínáljak minőségi 
matracokat, melyek nem csupán néhány évig, hanem hosszú távon is 
változatlan minőségben nyújtanak kényelmes, pihentető fekhelyet – 
osztja meg velünk tapasztalatait Hipságh Mihály, a Matrac Szaküzlet 
tulajdonosa. – Ismerem a legtöbb hazai és külföldi matracgyártót, és 
mindent figyelembe véve (ár-érték arány, minőség, megbízhatóság 
stb.) tudatosan döntöttem a Naturelle márka mellett. Lehet vásárolni 
matracot kedvezőbb áron is, de ha valaki hosszú távon gondolkodik, 
érdemes a minőséget választani. Nyolc éve dolgozom együtt a Bio-
Textimával. Magam is egy Lux7 nevű memória habos matracot hasz-
nálok immár hetedik éve.
Szempontok, melyekre kiemelten 
figyelni kell a matracválasztáskor:
– Gerinckövetés és alátámasztás 
Rendkívül fontos az egészséges alvás szempontjából. A Naturelle mat-
racok a közel 20 éve működő magyar Bio-Textima gyár fejlesztésének 
eredményeként megvalósítják a gerincoszlop megfelelő alátámasz-
tását.
– Alvási szokások, komfortigény
Az alvási szokásnak megfelelő matracot kell választani. Pl. aki hason 
fekszik, annak nem szabad puha matracot választania, mert a csípő 
túlságosan besüllyed, és ezáltal feszül a gerinc. Aki rendszeresen az 
oldalán fekszik, annak a túl kemény matrac általában nem jó, mivel 
a vállat érő nyomás folyamatos forgolódást eredményez. A többféle 
fekvőpozícióban alvóknak közép-kemény matrac javasolt.  (x)

További információ a www.matrac-sopron.hu oldalon! 
A matracok a Sopron Plaza födszinti üzletünkben kipróbálhatók. 

E-mail: info@matrac-sopron.hu



Színházi előadások 
gyermeknek és fiataloknak

HOLDBELI CSÓNAKOS
NOVEMBER 14., CSÜTÖRTÖK 17.00 
SOPRONI PETŐFI SZÍNHÁZ
Weöres Sándor ma már klasszikus meséje több 
magyar színházban meghódította a közönséget, 
most a soproni publikum is nyomon követheti a 
történetét. 
A produkció zeneszerzője a gyerekek nyelvén 
is kiválóan értő Huzella Péter, a koreográfus 
Demcsák Ottó, rendező Katona Imre.

A HELYSÉG KALAPÁCSA
BEMUTATÓ: NOVEMBER 12., KEDD 14.30. 
LISZT-KÖZPONT
Petőfi Sándor vígeposza remek alkalom arra, 
hogy a diákság egy könnyed előadás keretében 
megismerkedjen a nagy magyar költő humorával. 
Persze ehhez szükség van még olyan színészre is, 
mint Gál Tamás, aki interaktív módon fergeteges 
komédiát varázsol a színpadra Bodonyi András 
zenésszel együtt.
Az előadás a Csavar Színházzal 
együttműködésben jött létre.
Belépőjegyek a bérletes előadásokra korlátozott számban válthatók.

www.soproniszinhaz.hu
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Amikor Virág, Zsófi és Blanka néhány éve a Kreatív 
Nyelvtanulással elkezdtek nyelvet tanuhui, ők sem gon-
dolták, hogy ilyen sikeres nyelvtanulók lesznek. Virág 
és Blanka átlagos nyelvtanulónak tartotta magát. 27 
évesen mindössze egy 
nyelvből volt bizonyítvá-
nyuk. Életük nagy felfede-
zésének érzik a módszer-
rel való megismerkedést. 
Azóta ugyanis Virág kilenc, 
Blanka pedig tizenhárom 
nyelvből szerzett középfo-
kú nyelvvizsgát. Zsófi pedig 
18 éves „kreatív nyelvtanu-
ló” negyedikes gimnazista-
ként már tíz nyelvből vizsgá-
zott sikeresen, teljesítménye 
korosztályában egyedülálló.
Könnyedén, három–négy havonta tettek középfokú 
nyelvvizsgát, a felkészüléshez kizárólag a Kreatív Tan-
anyagot használták. Figyelem, manapság gyakori, 
hogy a középfokú nyelvvizsga hiánya miatt a végző-
sök fele nem veheti át diplomáját! A tananyag kidolgo-

zója, Gaál Ottó 27 nyelvvizsgájával a nyelvtanulás 
egyéni bajnoka Magyarországon. Három dolog, ami-
ért érdemes ezzel a tananyaggal tanulni:

1. A könyvben szereplő 
8000 kétnyelvű mondat-
rész, mondat és a hang-
anyag megtanít beszélni – 
tanári segítség nélkül.
2. A könyv tartalmazza a 
középfokú nyelvvizsga 
nyelvi anyagát – ezt a lá-
nyok eredményei is bizo-
nyítják.
3. Kiváló módszer újra-
kezdésre, szinten tartás-
ra, sőt – újra elővéve – 
bármikor felfrissíthetjük 

vele nyelvtudásunkat anélkül, hogy be kellene iratkoz-
nunk egy nyelvtanfolyamra. További információ az aláb-
bi honlapon található, illetve az előadáson, ahol el-
mondjuk a titkot, hogyan lehet minden olyan ember-
ből sikeres nyelvtanuló, aki valóban komolyan gondol-
ja, hogy elsajátít egy idegen nyelvet.

TE IS LEHETSZ NYELVZSENI!
EGY MÓDSZER, HÁROM LÁNY – HARMINCKÉT NYELVVIZSGA

Gaál Ottó nagysikerű tankönyveinek bemutatója Sopronban és Győrben!

ÚJ ÚT A NYELVTANULÁSBAN!
Eredeti módszer, különlegessége az önálló beszédgyakorlás, 

egyéni tanulási tempó!
ANGOL, NÉMET, FRANCA, OLASZ, SPANYOL, SVÉD, DÁN, 
NORVÉG, OROSZ, PORTUGÁL, HOLLAND, ESZPERANTÓ 

tananyagok megtekinthetők és 21.990 Ft egységáron megvásárolhatók.

Sopronban, a GYIK Rendezvényházban (Ady Endre út 10.) 
2013. november 5-én (kedden) és 

november 12-én (kedden),17–19 óráig

Győrben, a Bartók Béla Megyei Művelődési Központban 
(Czuczor Gergely u. 17.) 

2013. november 7-én (csütörtökön) és 
november 14-én (csütörtökön), 17–19 óráig

Leckéről leckére: hogyan is működik a rendszer
A leckék mindig a szólappal kezdődnek, amelyen az 
új szavakkal ismerkedhetünk meg. Általában külön sze-
repelnek a főnevek, melléknevek, igék stb.; a könnyebb 
áttekinthetőség végett. Ezt követi a szólapmagyarázat; 
amely külön kitér azokra a szavakra, amelyek haszná-
lata a magyartól eltér, s így problémát okozhat. Ezen 
a lapon a szómagyarázatok a szólap sorrendjét köve-
tik, mégpedig a bal felső sarokból haladva a jobb alsó 
sarok felé. Érdemes a szólapot és a szólapmagyarázatot 
egyszerre tanulmányozni. Ezen a lapon csak a prob-
lémás szavak szerepelnek, a fennmaradók használa-
ta nem okoz gondot.
Az ezután következő nyelvtanlap a motorja az egész 
leckének, az itt elsajátított néhány szabállyal tudunk 
majd számtalan hibátlan mondatrészt/ mondatot ké-
pezni a további gyakorlatok folyamán. A gyakorlóla-
pok alkotják az anyag túlnyomó részét. Nagyon fon-
tos, hogy mindig hangosan gyakoroljunk, mert mi-

közben beszélünk, a szövegértésünk is fejlődni fog. 
A tananyag praktikus használatát célozza, hogy szét-
szedhető lapokból áll, így könnyen magunkkal vihet-
jük az éppen aktuális fejezetet, s annak bármelyik ré-
szét külön is gyakorolhatjuk. A végső cél, hogy bár-
melyik lapról bármelyik mondatot pontosan és gyor-
san le tudjuk fordítani. Ugyanis ha megszerezzük ezt 
a készséget, akkor egy ilyen vagy ehhez hasonló 
mondat megfogalmazása, pl. az utcán sétálva sem 
fog problémát okozni. Ezt pedig már úgy hívják, hogy 
BESZÉD.
A 12 leckéből álló oktatócsomag kezdő szintről indul, 
s a középfokú nyelvvizsga követelményeit célozza meg. 
A tananyagot a Sikeres Állami Nyelvvizsga fejezet zár-
ja, amelyek akár 5–10 pluszpontot hozhatnak a nyelv-
vizsgán. A kiejtést nehéz leírva megtanulni, ezért hasz-
náljuk figyelmesen a CD-t, amelyen minden szólap és 
több száz mondat szerepel.

Huszonhét nyelvvizsga után átadja tapasztalatait
Gaál Ottó, a Kreatív Nyelvtanulás feltalálója már ismert 
lehet az újságot olvasók, tévét nézők előtt, hiszen 27 kö-
zépfokú állami nyelvvizsgájával a nyelvtanulás egyéni 
bajnoka Magyarországon. Sőt, talán Európában is, hi-
szen még egy belga fiatalemberről lehet tudni, hogy a 
brüsszeli egyetemen 22 nyelvből tett vizsgát. Egykor a 
tévénézők Vitray Tamás és Friderikusz Sándor műsora-
iban láthatták Gaál Ottót. Most tapasztalatait egy új 
nyelvtanulási módszer, a Kreatív Nyelvtanulás tananya-
gaival próbálja továbbadni az érdeklődőknek. A módszer 
mintegy tíz év kutatómunkájának eredménye, s különle-
gessége az, hogy segítségével az egyedül tanulók is fo-
lyamatos beszédkészséget szereznek. Tanulás közben 
ugyanis állandóan a célnyelven kell megszólalni. 
– A 12 fejezetből álló oktatócsomag kezdő szintről in-
dul, s a középfokú nyelvvizsga követelményeit céloz-
za meg – magyarázza Gaál Ottó. – Minden fejezetben 
a rövid szókincs/ nyelvtan után több száz kétnyelvű 
mondatrész, mondat következik, amelyet hangosan 

kell célnyelvre fordítani. A tanuló maga alkotja meg a 
mondatot. Innen az elnevezés: Kreatív Nyelvtanulás. 
A magyar fordítások tökéletes önellenőrzést biztosíta-
nak, s az egyre több helyes megoldás a nyelvtanuló-
nak sikerélményt, önbizalmat ad. Ha pedig ront, nem 
kell izgulni, hiszen egyedül is kijavíthatja a hibáját. A 
kreatív nyelvtanulók táborában megtalálhatjuk a kö-
zépiskolás korosztályt, a nyelvvizsgára készülőket és 
a nyugdíjasokat is. Több mint kétszáz önkormányzat-
nál és jó néhány középiskolában, köztük két tannyel-
vű gimnáziumban alkalmazzák. Nagy cégek és kisvál-
lalkozások egyaránt sikerrel használják a visszajelzé-
sek szerint. Megtalálható a Miniszterelnöki Hivatalban, 
a külkereskedelmi főiskolán, a világbajnoki és olimpi-
ai ezüstérmes női kézilabda-válogatottnál, Kiss Lász-
ló által irányított úszóválogatottnál, de olyan kiváló em-
berek könyvespolcain is, mint például Freund Tamás 
Bolyai-díjas akadémikus vagy Szakcsi Lakatos Béla 
zongoraművész.

Velünk könnyebb a nyelvtanulás...
Mészáros Kinga, Kovács 
Blanka, Freund Ádám Tamás 
és Szekeres Georgina mar 
boldogan mutathatja fel 
nyelvvizsga-bizonyítványát, 
hiszen letették a vizsgát. 
Mindannyian a Kreatív Nyelv-
tanulás alkalmazták, s bátran 
ajánlják másoknak is a kü-
lönleges rendszer előnyeit.

www.kreativnyelvtan.hu INFÓ ES MEGRENDELÉS: HUDI TIBOR, TEL.: 30/318–4953



Odinell
A rendszeresen használt permetező, 
segíti a hallójárat átjárhatóságát.

1290 Ft
2490 Ft

zná
tjár

A rendszeresen hasz
segíti a hallójárat át

1290 Ft
490 Ft2490 Ft2490 F

GEERS
HALLÓKÉSZÜLÉK
www.geers.hu

Az akció 2013. november 30-ig, illetve a készlet 
erejéig tart. Gyógyszernek nem minősülő termék. 
A kockázatokról és mellékhatásokról olvassa el a 
betegtájékoztatót!

INGYEN HÍVHATÓ
INFORMÁCIÓS VONAL

06-80/182-182

GEERS Hallókészülék Szaküzlet
Sopron, Várkerület 106. • Telefon: 99/887-001
Nyitvatartási idő: hétfő-szerda: 8-16:30 óráig; 
csütörtök: 8-18 óráig; péntek: 8-14 óráig

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

KIRÁLY PATIKA, Sopron, Várkerület 114.
2013. november 6-án, szerdán, 9-12 óráig 

INGYENES HALLÁSSZŰRÉS a patikában!







Bangó Margit
koncertje

Kossuth-díjas művész

Közreműködik:
Barkóczi Jenő – zongora

Szabó László – gitár

2013. november 9., szombat 18.00 
Liszt-központ

 Sopron, Liszt Ferenc u. 1. 
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KORA ESTI HANGVERSENYBÉRLET

2013/14Négy bérleti koncert a Liszt-központban

November 13., szerda 18 óra

KÓRUSSAL A FÖLD KÖRÜL

2014. január 29., szerda 18 óra

EGYMÁS KÖZT… 2014. május 7., szerda 18 óra

ÉSZAKI ÁRAMLAT

December 18., szerda 18 óra

KARÁCSONYI KONCERT


