LISZT

.ÈSDJVT WBTÈSOBQt-JT[ULÚ[QPOU

LISZT NYOMÁBAN
Koncert és zenetörténet egy este

Vásáry Tamás
Kossuth-díjas zongoraművész és
karmester előadásában
Közreműködik:

Dobi-Kiss Veronika
énekművész

Műsoron: Liszt és Schumann művei

TISZTELT PÁLYÁZÓK!
Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a
2014. évi költségvetésről szóló 2/2014. (II. 13.) rendelete ismét

lehetőséget biztosít szociálpolitikai
célok megvalósítására irányuló
pályázatok támogatására.
A teljes pályázati anyagot - a pályázati felhívásban
részletezett csatolandó dokumentumokkal együtt, melyek a
www.sopron.hu oldalról letölthetők, illetve a
Humánszolgáltatási Osztályon (Sopron, Fő tér 1.)
személyesen is átvehetők - papír alapon,
1 példányban, személyesen vagy postai úton kell
a Humánszolgáltatási Osztályon benyújtani.
A pályázatok beadási határideje:
2014. február 19 - 2014. március 19.
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2014. március 12.
www.sopronitema.hu

Bátor forradalmi megemlékezés Sopronban 1989-ben

Negyedszázada történt

Mit kíván a magyar nemzet?
– Jánoska Ferenc olvasta fel 1989-ben
FOTÓ: ADORJÁN ATTILA, SOPRONI MÚZEUM

Az egykori egyetemisták huszonöt évvel
később: (balról) Köveskuti Zoltán és
dr. Jánoska Ferenc FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS

Pluzsik Tamás

„Többé-kevésbé mindannyian tudtuk, amikor március 15-én 10 óra
előtt gyülekezni kezdtünk a Petőfi téren: történelmi események
csúcspontjának részesei leszünk” – írta 25 évvel ezelőtt a Soproni
Hírlap. Hogy milyen is volt az a negyed évszázaddal ezelőtti március 15-e? Erről kérdeztük az egykori szervezőket, résztvevőket.
– Együtt vagy külön ünnepeljen a regnáló hatalom és az
akkor formálódó ellenzék, ez
volt akkor az egyik sarkalatos
kérdés – emlékszik vissza a 25

évvel ezelőtti nemzeti ünnepre
dr. Magas László, az akkori MDF
hattagú elnökségének tagja. –
Tekintettel arra, hogy a Petőfi
téren Horn Gyula volt a város

és az MSZMP vezetése által felkért ünnepi szónok, valamint
forradalmi ifjúsági napok címszó alatt zajlott volna az ünnepség, úgy döntöttünk, hogy akkor

Sopron
Megyei Jogú Város
Önkormányzata
szeretettel hívja
Sopron város
lakosságát a

inkább két helyszín legyen.
Így mi a szabaddemokratákkal, a kisgazdákkal és a Fideszszel a Hűségzászlónál tartottuk
ünnepi megemlékezésünket.
– Egyetemi adjunktusként én
kezdtem el szervezni az egyetemistákat – tudjuk meg dr.
Kárpáti Lászlótól. – Az ünnepi
beszédet – melynek megfogalmazásában nagy segítségünkre
volt Lőrincz Lajos tanár úr –
végül is Csepeli Sándor erdőmérnök-hallgató mondta el.
– Előző este tudtam meg,
hogy nekem kell majd felolvasnom a Mit kíván a magyar
nemzet? címet viselő 12 pontot,
mely az ellenzék közös állásfoglalása volt – mondja még
most is látható megindultsággal dr. Jánoska Ferenc egyetemi docens, aki akkor harmadéves hallgató volt. – Miközben
tőlem néhány méterre ott állt
az állam- és pártvezetés, olyan
mondatokat olvastam a mikrofonba, hogy oszlassák fel a munkásőrséget, vonják ki a szovjet
csapatokat.
– Az Egy mondat a zsarnokságról című Illyés Gyula-vers
1957-ben hangzott el utoljára
Sopronban, Kállai Ferenc előadásában a színházban – fogalmaz az egykori egyetemista
Köveskuti Zoltán, aki ma a Tanulmányi Erdőgazdaság erdőgondnoka. – Ezen a máig emlékezetes március 15-én, mint
egykori egyetemi színpados, én
szavalhattam el, és erre a mai
napig büszke vagyok.

MEGKÉRDEZ TÜK A SOPRONIAK AT

Mit jelent március 15-e?
ZSÁMBOK FANNI
Petőfi Sándor az első, aki eszembe jut március 15-e kapcsán, és az
ő versei. Nagyon szeretem a költészetét. Szerintem fontos, hogy
az ilyen történelmi jelentőségű
események ne merüljenek feledésbe, úgyhogy hasznosnak tartom a március 15-i ünnepségeket.
Mi is készülünk rá az iskolában.

RIGÓ ATTILA
A szabadságért való harcot szimbolizálja számomra március 15-e.
Szerintem arról is szól ez a nap,
hogy valakinek volt véleménye,
azt felvállalta és küzdött is érte.
Követendő példának tartom, mindenképp jó, ha a fiatalok is hallanak a történelmi eseményekről.

NÉMETH FANNI
A Fenyő téri iskolába járok, ahol
már készülünk március 15-re. Ebben az évben a mi osztályunk készíti a faliújságot. Egy nagy kokárdát varrunk technika órán, de
kitaláltunk még más kreatív dolgokat is. Eddig főleg magyar órán
hallottam a forradalom és szabadságharc eseményeiről.

SZERECZ PÉTER LÁSZLÓ
Szerintem a szabadságért küzdésről szól március 15-e. Azt szeretném, ha idén békésen, civilizáltan
tudnánk megünnepelni ezt a napot. Gyerekkoromban mindig szerepeltem az ünnepi műsorokban,
különleges és egyszerre megható volt Petőfi verseit elszavalni.

Nemzeti ünnep

2014. március 15-i
városi ünnepségére
a Petőfi térre.
Ünnepi beszédet mond:

Szájer József

Ünnepi program:
9.30 Zenés felvonulás a Várkerületen
- Soproni Huszár Hagyományőrző Egyesület
- Juventus Koncert Fúvószenekar

az Európai Néppárt
alelnöke
Esőhelyszín: Soproni Petőfi Színház

10.00 Ünnepi műsor a Petőfi téren
- Sopron Város Fúvószenekara
- Pendelyes Táncegyüttes
- Soproni Petőfi Színház művészei:
Molnár Anikó, Horváth László,
Mészáros Árpád Zsolt, Feke Pál
Műsorvezető: Savanyu Gergely
Koszorúzás a Petőfi-szobornál
Az ünnepi programot a
Pendelyes Táncegyüttes műsora zárja

Huszonhét nyelvvizsga után átadja tapasztalatait
Gaál Ottó, a Kreatív Nyelvtanulás feltalálója már ismert
lehet az újságot olvasók, tévét nézők előtt, hiszen 27 középfokú állami nyelvvizsgájával a nyelvtanulás egyéni
bajnoka Magyarországon. Sőt, talán Európában is, hiszen még egy belga fiatalemberről lehet tudni, hogy a
brüsszeli egyetemen 22 nyelvből tett vizsgát. Egykor a
tvnézők Vitray Tamás és Friderikusz Sándor műsoraiban
láthatták Gaál Ottót. Most tapasztalatait egy új nyelvtanulási módszer, a Kreatív Nyelvtanulás tananyagaival
próbálja továbbadni az érdeklődőknek. A módszer mintegy tíz év kutatómunkájának eredménye, s különlegessége az, hogy segítségével az egyedül tanulók is folyamatos beszédkészséget szerezzenek. Tanulás közben
ugyanis állandóan célnyelven kell megszólalni. A 12 fejezetből álló oktatócsomag kezdő szintről indul, s a középfokú nyelvvizsga követelményeit célozza meg – magyarázza Gaál Ottó. Minden fejezetben a rövid szókincs/
nyelvtan után több száz kétnyelvű mondatrész, mondat

következik, melyet hangosan kell célnyelvre fordítani. A
tanuló maga alkotja meg a mondatot. Innen az elnevezés: Kreatív Nyelvtanulás. A magyar fordítások tökéletes önellenőrzést biztosítanak, s az egyre több helyes
megoldás a nyelvtanulók sikerélményt, önbizalmat ad.
Ha pedig ront, nem kell izgulni, hiszen egyedül kijavíthatja a hibáját. A kreatív nyelvtanulók táborában megtalálhatjuk a középiskolás korosztályt, a nyelvvizsgára készülőket és a nyugdíjasokat is. Több mint kétszáz önkormányzatnál és jó néhány középiskolában, köztük két tannyelvű gimnáziumban is alkalmazzák. Nagy cégek és
kisvállalkozások egyaránt sikerrel használják a visszajelzések szerint. Megtalálható a Miniszterelnöki Hivatalban, a világbajnoki és olimpiai ezüstérmes női kézilabdaválogatottnál, Kiss László által irányított úszóválogatottnál, de olyan kiváló emberek könyvespolcain is, mint például Freund Tamás Bolyaidíjas akadémikus vagy Szakcsi Lakatos Béla zongoraművész.

Velünk könnyebb a nyelvtanulás...
Mészáros Kinga, Kovács
Blanka, Freund Ádám és Szekeres Georgina már boldogan mutathatja fel nyelvvizsga bizonyítványát, hiszen
letették a vizsgát. Mindanynyian a Kreatív Nyelvtanulást alkalmazták, s bátran
ajánlják másoknak is a különleges rendszer előnyeit.

Leckéről leckére: hogyan is működik a rendszer
A leckék mindig a szólappal kezdődnek, amelyen az
új szavakkal ismerkedhetünk meg. Általában külön
szerepelnek a főnevek, melléknevek, igék stb., a könynyebb áttekinthetőség végett. Ezt követi a szólap magyarázat, amely külön kitér azokra a szavakra, amelyek használta a magyartól eltér, s így problémát
okozhat. Ezen a lapon a szómagyarázatok a szólap
sorrendjét követik, mégpedig a bal felső sarokból haladva a jobb alsó sarok felé. Érdemes a szólapot és
a szólap magyarázatot egyszerre tanulmányozni.
Ezen a lapon csak a problémás szavak szerepelnek,
a fennmaradók használata nem okoz gondot.
Az ezután következő nyelvtan lap a motorja az egész
leckének, az itt elsajátított néhány szabállyal tudunk
majd számtalan hibátlan mondatrészt/mondatot képezni a további gyakorlatok folyamán. A gyakorlólapok alkotják az anyag túlnyomó részét. Nagyon fontos, hogy mindig hangosan gyakoroljunk, mert mi-

közben beszélünk, a szövegértésünk is fejlődni fog.
A tananyag praktikus használatát célozza, hogy
szétszedhető lapokból áll, így könnyen magunkkal
vihetjük az aktuális fejezetet, s annak bármelyik részét külön is gyakorolhatjuk. A végső cél, hogy bármelyik lapról, bármelyik mondatot pontosan és gyorsan 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 a kezdő
szintről indul, s a középfokú nyelvvizsga követelményeit célozza meg. A tananyagot a Sikeres Állami
Nyelvvizsga fejezet zárja, amelyek akár 510 pluszpontot hozhatnak a nyelvvizsgán. A kiejtést nehéz
leírva megtanulni, ezért használjuk figyelmesen a
CDt, amelyen minden szólap és több száz mondat
szerepel.

TE IS LEHETSZ NYELVZSENI!
EGY MÓDSZER, HÁROM LÁNY – HARMINCKÉT NYELVVIZSGA
Amikor Virág, Zsófi és Blanka néhány éve a Kreatív
Nyelvtanulással elkezdtek nyelvet tanulni, ők sem gondolták, hogy ilyen sikeres nyelvtanulók lesznek. Virág
és Blanka átlagos nyelvtanulónak tartotta magát, 27
évesen mindössze egy nyelvből volt bizonyítványuk.
Életük nagy felfedezésének érzik a módszerrel való megismerkedést. Azóta ugyanis Virág kilenc, Blanka pedig tizenhárom nyelvből
szerzett középfokú nyelvvizsgát. Zsófi pedig 18 éves
„kreatív nyelvtanuló”, negyedikes gimnazistaként már tíz
nyelvből vizsgázott sikeresen, teljesítménye korosztályában egyedülálló.
Könnyedén, három -négyhavonta tettek középfokú
nyelvvizsgát, a felkészüléshez kizárólag a Kreatív Tananyagot használták. Figyelem, manapság gyakori,
hogy a középfokú nyelvvizsga hiánya miatt a végzősök fele nem veheti át diplomáját!
A tananyag kidolgozója Gaál Ottó 27 nyelvvizsgájával

a nyelvtanulás egyéni bajnoka Magyarországon. Három dolog, amiért érdemes ezzel a tananyaggal tanulni:
1. A könyvben szereplő 8000 kétnyelvű mondatrész,
mondat és a hanganyag
megtanít beszélni – tanári segítség nélkül.
2. A könyv tartalmazza a
középfokú nyelvvizsga
nyelvi anyagát – ezt a lányok eredményei is bizonyítják.
3. Kiváló módszer újrakezdésre, szinten tartásra, sőt – újra elővéve – bármikor felfrissíthetjük vele nyelvtudásunkat anélkül, hogy
be kellene iratkoznunk egy nyelvtanfolyamra.
További információ az alábbi honlapon található, illetve az előadáson, ahol elmondjuk a titkot, hogyan lehet minden olyan emberből sikeres nyelvtanuló, aki
valóban komolyan gondolja, hogy elsajátít egy idegen
nyelvet.

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, HORVÁT
tananyagok megtekinthetők és 21.990

Ft egységáron megvásárolhatók.

SOPRONBAN, a GYIK Rendezvényházban (Ady Endre út 10.)
2014. március 20-án (csütörtökön) és
március 27-én (csütörtökön),17–19 óráig
GYŐRBEN, a Bartók Béla Megyei Művelődési Központban
(Czuczor Gergely u. 17.)
2013. március 21-én (pénteken) és
március 28-án (pénteken), 17–19 óráig
www.kreativnyelvtan.hu

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

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata

költségelven pályázatot hirdet az alábbi
soproni önkormányzati lakás bérbevételére
Táncsics u. 17. fsz. 7. szám alatt.
A lakás 1,5 szobás, 45 m2-es, összkomfortos.
A lakás lakbérének összege: 32.568 Ft/hó.
Az óvadék összege: 97.704 Ft.
A lakás megtekinthető: 2014. március 13-án 1000-1030 óráig.
A pályázat benyújtásának határideje:
2014. március 21. 12 óra.
A pályázatok elbírálása 2014. áprilisában várható.
A pályázat feltételeiről szóló tájékoztató, ill. bővebb információ
www.sopron.hu honlapon vagy a Polgármesteri Hivatal
Városgazdálkodási Osztályán megtekinthető.
Sopron, Fő tér 1. II. em. 32. ajtó. Tel: 99/515-136, ill. 99/515-569.
A lakás műszaki állapotával kapcsolatban a
Sopron Holdingnál lehet érdeklődni. Tel.: 99/514-569

TISZTELT PÁLYÁZÓK!

TISZTELT PÁLYÁZÓK!

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat
Közgyűlésének 2014. évi költségvetésről szóló
2/2014. (II.13.) rendelete
ismét lehetőséget biztosít

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat
Közgyűlésének 2014. évi költségvetésről szóló
2/2014. (II.13.) rendelete
ismét lehetőséget biztosít

pályázatok támogatására

pályázatok támogatására

az alábbi területeken:

az alábbi területeken:

r kulturális feladatok megvalósítása
r sporttal kapcsolatos feladatok,
célok megvalósítása

r testvérvárosi kapcsolatok ápolása
r civil szervezetek tevékenységi
körébe eső célok megvalósítása

A teljes pályázati anyagokat
– a pályázati felhívásokban részletezett csatolandó
dokumentumokkal együtt, melyek a
www.sopron.hu oldalról letölthetők, illetve a
Humánszolgáltatási Osztályon
(Sopron, Fő tér 1.) személyesen is átvehetők –
papír alapon, 1 példányban,
személyesen vagy postai úton kell a
Humánszolgáltatási Osztályon benyújtani.

A teljes pályázati anyagokat
– a pályázati felhívásokban részletezett csatolandó
dokumentumokkal együtt, melyek a
www.sopron.hu oldalról letölthetők, illetve a
Humánszolgáltatási Osztályon (Sopron, Fő tér 1.)
személyesen is átvehetők –
papír alapon, 1 példányban,
személyesen vagy postai úton kell a
Humánszolgáltatási Osztályon benyújtani.

Beadási határidő:
2014. február 19. - 2014. március 19.

Beadási határidő:
2014. február 19. - 2014. december 1.

programajánló

Pro Kultúra
Sopron

Március 12–26.
www.prokultura.hu | www.facebook.com/prokultura
ÁPRILIS 3-IG BALFI JÓZSEF ATTILA MŰVELŐDÉSI HÁZ

MÁRCIUS 19., SZERDA 19.00

LISZT-KÖZPONT

DUMASZÍNHÁZ

VISSZAPILLANTÁS

JOSEFA
TRIMMEL–
TSCHARMANN
FESTŐMŰVÉSZ
KIÁLLÍTÁSA

Mogács Dániel
önálló estje

MÁRCIUS 26., SZERDA 19.30 SOPRONI PETŐFI SZÍNHÁZ

MÁRCIUS 12. – ÁPRILIS 6.

LISZT-KÖZPONT

„A TEJ ÉS A
MÉZ FÖLDJÉN”

MIT CSINÁLTÁL HÁROM ÉVIG?
A kolozsvári
Váróterem
Projekt
előadása a
színházi
világnap
alkalmából

KISS PÉTER
FOTOGRÁFUS
KIÁLLÍTÁSA
MÁRCIUS 13., CSÜTÖRTÖK 19.00

LISZT-KÖZPONT

QUIMBY
TEÁTRUM

MÁRCIUS 15. – ÁPRILIS 6.

LISZT-KÖZPONT

FIDELISSIMART
Soproni képző- és
iparművészek alkotói
körének kiállítása

MÁRCIUS 16., VASÁRNAP 18.00

LISZT
NYOMÁBAN

JEGYIRODA

Vásáry Tamás és
Dobi-Kiss Veronika
koncertje

LISZT-KÖZPONT

DÁTUM
12. szerda
12. szerda
12. szerda
13. csütörtök
13. csütörtök
13. csütörtök
15. szombat
16. vasárnap
16. vasárnap
17. hétfő
21. péntek
22. szombat
23. vasárnap
23. vasárnap

10.00
14.30
17.00
12.30
14.30
17.00
18.00
10.30
16.00
18.00
19.00
19.00
15.00
19.00

26. szerda

19.30

ELŐADÁS
BÉRLET
MÁRCIUS
Lúdas Matyi
Hóvirág
Lúdas Matyi
Zelk
Lúdas Matyi
Benedek
Lúdas Matyi
Illyés
Lúdas Matyi
Weöres
Lúdas Matyi
Lázár
Sopron Táncegyüttes műsora
Pendelyes Táncegyüttes műsora
Pendelyes Táncegyüttes műsora
Repülj, páva (RÁBA Néptáncegyüttes)
Kígyómarás
Déryné
Kígyómarás
Lackner
Kígyómarás
Jakab
Kígyómarás
Madách
Mit csináltál
Bérleten kívül
három évig?
(Kolozsvári Váróterem Projekt)
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