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Divatos vagy praktikus?

MÓNOK ÁGNES:
Inkább a praktikus ruhá-
kat szeretem. Sokat járká-
lok a városban, ehhez a ma -
gassarkú egyáltalán nem 
kényelmes viselet. Az ut-
cán meg szoktam nézni, 
hogy mások milyen ruhá-
kat hordanak, és az inter-
neten is tájékozódom – ha 
valami nagyon megtetszik, 
akkor megveszem.

GERGÁCZ DÓRA:
Nekem az a fontos, hogy ki-
alakítsam a saját stílusom, 
ami egyszerre praktikus és 
divatos is. Az egyediség szá-
momra sokkal lényegesebb 
a divatnál. Magassarkú cipőt 
például ritkán hordok, de 
szoknyát bármelyik évszak-
ban felveszek, még télen is. 

FEHÉR BÁLINT:
Szerintem lehetséges egy-
szerre mind a kettő! Mindig 
az alkalomhoz válogatom 
ki a ruhákat. Vásárolni nem 
szeretek, úgy szoktam meg-
oldani, hogy a nagyobb be-
vásárlóközpontokban igyek-
szem egyszerre minél több 
dolgot beszerezni.

KÓCZÁN GERGELY:
Télen praktikus, nyáron di-
vatos ruhákat választok. 
Az ok, hogy utálok fázni, 
inkább jó rétegesen felöl-
tözök. Annak nem szoktam 
utánanézni, hogy mi számít 
divatosnak, inkább olyan ru-
hákat választok, amelyek 
nekem tetszenek.

MEGKÉRDEZTÜK A SOPRONIAKAT›

MADARÁSZ RÉKA

Az idei tavaszi–nyári trendet üde 
és határozott tónusok, virágmin-
tás, kockás és csíkos darabok ural-
ják. Aki igazán menő akar lenni, bő 

nadrágban, ceruza-, lap- vagy maxi szoknyá-
ban és haspólóban villantja meg a bájait.

A melegebb hónapokban tovább 
hódít a kék, leginkább az akvama-
rin kerül előtérbe. A különleges 
mohazöld a színpaletta másik 
slágere, sőt a két színt előszere-
tettel kombinálják is a kreáto-
rok. A földszínek szerelmeseinek 

a mandula és a vanília árnyala-
taiból érdemes választaniuk, 
a man  dulaszínű ruhák gyakran 
kapnak arany csillogást, illetve 
fémes szegélyeket. A nőies szí-
nek kedvelőinek a jeges epret és 
az üde mandarint ajánlják. 

– A nagy divatházak szép 
számmal alkottak olyan dara-
bokat, melyek a hétköznapi 
öltözködésbe is kiválóan beil-
leszthetők – mondja Szilágyi 
Katalin divat- és stílustervező. 
– A minimalista és a sportos 
stílust ötvöző bő nadrág ismét 
nagy kedvenc – akár lenge, 
akár egyenes szárral. A szűk 
leggingseknek sem kell 
búcsút intenünk, külö-
nösen, ha mintásak.

Ruhatárunk alapdarab-
jai lesznek a nyáriruhák, 
melyek az idei szezonban 
könnyű selyemből, lenge 
muszlinból készülnek. Az 
egyszerű vonalvezetésű 
darabokat romantikus, apró, 
illetve hatalmas, egzotikus 
virágmotívumok díszítik. 
A szinte teljesen áttetsző 
anyagokból varrt szoknyá-
kon, nadrágokon, felsőkön 
gyakran alkalmaznak csip-
kedíszítést. Jól illenek ezek-
hez az aljakhoz a köldökig 
vagy afölé érő ingek és fel-
sők, stílszerűen bő ujjal.

– A lapolható, egész 
testet körbeölelő, 
lágy esésű anyagok-
ból készült szoknyák 
az idei szezon sláge-
rei, melyekhez övként 
magát a szoknya anya-
gát kötik meg – fejezi be 
Kata. – Újra divat a ceruza-
szoknya és a maxi hosszúság, de 
a tavaly bevált sortokat sem kell 
elfelejtenünk.

Idén is ruhatárunk alapdarabjai lesznek a nyáriruhák
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TE IS LEHETSZ NYELVZSENI!

EGY MÓDSZER, 3 LÁNY – HARMINCKÉT NYELVVIZSGA

Amikor Virág, Zsófi és Blanka néhány éve a Kreatív 
-

dolták, hogy ilyen sikeres nyelvtanulók lesznek. Virág 
és Blanka átlagos nyelvtanulónak tartotta magát, 27 éve-

-
tük nagy felfedezésének érzik a módszerrel való megis-
merkedést. Azóta ugyanis Virág kilenc, Blanka pedig 

Zsófi pedig 18 éves „kreatív nyelvtanuló”, negyedikes 

teljesítménye korosztályában egyedülálló. Könnyedén, 

felkészüléshez kizárólag a Kreatív Tananyagot használ-

diplomáját! A tananyag kidolgozója Gaál Ottó 27 nyelv-
vizsgájával a nyelvtanulás egyéni bajnoka Magyaror-
szágon. Három dolog, amiért érdemes ezzel a tananyag-
gal tanulni: 

mondat és a hanganyag megtanít beszélni – tanári segít-
ség nélkül.

anyagát – ezt a lányok eredményei is bizonyítják.

-
sunkat anélkül, hogy be kellene iratkoznunk egy nyelv-
tanfolyamra. További információ az alábbi honlapon 

-
ló, aki valóban komolyan gondolja, hogy elsajátít egy 
idegen nyelvet.

Hudi Tibor – 06-30/318-49-53 
www.kreativnyelvtan.hu

VILÁGBAJNOK PINGPONGFENOMÉN TANÍTVÁNYAINK SORÁBAN
Örömmel köszöntjük tanítványaink sorában a kétszeres világbajnok pingpongfenomén 

– Kedves Tibor, honnan jött az ötlet? 
– Hajdanán sokat játszottam Ausztriában, s néha még mindig visszahívnak. Régóta 
meg akartam tanulni németül, de valami mindig közbejött. Amikor megláttam Ottó 

-

-
mal vinnem, csak azt a leckét, melyet éppen tanulok. Remélem, hamarosan már néme-
tül beszélek az osztrák sporttársakkal!

Gaál Ottó nagysikerű tankönyvének bemutatója!

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

ANGOL, NÉMET, FRANCIA, OLASZ, SPANYOL, HORVÁT, SVÉD, NORVÉG, DÁN, OROSZ, PORTUGÁL, HOLLAND, ESZPERANTÓ 

tananyagok megtekinthetők és 21.990 Ft egységáron megvásárolhatók:

Sopronban, a GYIK Rendezvényházban (Ady Endre út 10.) 
2015. május 4-én (hétfő) és május  11-én (hétfő) 17–19 óráig.

Idén 22. alkalommal rendezte 
meg a Handler Nándor Szak-
képző Iskola az divatgálá-
ját a Liszt-  központban. Most 
a „Szakmák és divatok” vilá-
gába kalauzolták el az iskola fod-
rász-, kozmetikus- és nőiszabó-
tanulói a né  zőket. 18 szakmára, 
tevékenységre jellemző ruhát, 
kiegészítőt terveztek és varrtak 
a diákok, és ehhez készítették 
a végzősök a frizurát és a smin-
ket is. Közel 100 diák munkáját 
48  – természetesen handleros 
– modell mutatta be. A bemuta-
tón részt vett Gede Eszter, a  me -
gyei tankerület szakképzési osz-
tályvezetője és Horváth Vilmos, 
a rendezvény fővédnöke, a Sop-
roni Kereskedelmi és Iparka-
mara elnöke is.

Handler-divatgála

FOTÓ: NÉMETH PÉTER

Második alkalommal tar-
tottak bútoripari szak-
mai napot Sopronban, 
a Ligneumban. A Faipari 
Termékek és Technológiák 
Intézetének Termékterve-
zési és Minőségbiztosítási 
Tanszéke, valamint a Magyar 
Bútor és Faipari Szövetség 
szervezte a rendezvényt, 
amelyen az egyetemi hall-
gatók, a szövetség tagjai 
és a bútoripar képviselői is 
részt vettek. Az előadásokon 
megismerkedhettek a leg-
újabb bútoripari anyagok-
kal, betekintést nyerhettek 
a tervezés napi gyakorla-
tába, majd a műhelymunka 
során gyakorolhatták pél-
dául a vasalatszerelést. 
FOTÓ: NÉMETH PÉTER

Bútoripari 
szakmai nap





Szécsi Pál emlékére

Zenés időutazás Horváth Andor színművész előadásában

Rendező: Kincses Kata

 
 

 
 

 
 

BÉRLETEZÜNK!

Liszt Ferenc Konferenc  Sopron, Liszt Ferenc u. 1. 
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1. intézmények
2. lakóközösségek
3. családi házak

4. balkon, erkély, terasz
5. vállalkozások

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) 
a 2015. évben, Sopron közigazgatási területén

VERSENYT
HIRDET A KÖVETKEZŐ KATEGÓRIÁKBAN

KÖRNYEZETSZÉPÍTÉSI
FELHÍVÁS! 

Részvételüket előre is köszönöm!
Dr. Simon István alpolgármester

A VERSENYBEN VALÓ 
RÉSZVÉTEL FELTÉTELE 
a nevezés, melyet a következő címre 
kell küldeni: Sopron Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatal Városgazdálkodási 
Osztály (9400 Sopron, Fő tér 1.).

AZ ÉRTÉKELÉST SZAKÉRTŐ 
BIZOTTSÁG VÉGZI JÚNIUS VÉGÉN

csatlakozó közterület gondozottsága

gondozottsága alapján

NEVEZÉSI HATÁRIDŐ
2015. június 12-ig 
Mindenkit, aki írásban nevezett be a nemes 
versenybe, minden kategóriában értékelnek.

GYŐZTESEKET KATEGÓRIÁNKÉNT 
HIRDETNEK, JUTALMUL VÁSÁRLÁSI 
UTALVÁNYT KAPNAK
I. helyezett: 50 000 Ft, 
II. helyezett: 40 000 Ft, 
III. helyezett: 30 000 Ft értékben.
A kategóriák győztesei kerámia 
emlékplakettet kapnak. 





A Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft. felvételt hirdet 

VILÁGOSÍTÓ
és

HANGOSÍTÓ
munkakörökbe.

Feltétel: 
Legalább középfokú elektromos végzettség 

A jelentkezéseket 
2015. május 15-ig, 

önéletrajzzal és a bizonyítványok fénymásolatával postán, 
e-mail-ben vagy a Kft. titkárságára, 

Horváth Zoltánné igazgató címére kérjük eljuttatni.

Cím: 
PRO KULTÚRA SOPRON NONPROFIT KFT. 

9400 Sopron, Liszt Ferenc utca 1. 
E-mail: info@prokultura.hu

Információ: 
Szabó Árpádné, 99/517-501



– Kedves Blanka, bizonyára sokakat meglep, 

-

nyelvtanár?
– Valóban, az ELTE bölcsészkarán végez-

-
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Sopronban is lesz vásárlással egybekötött termékbe-

Sopronban, a  

 

Hudi Tibor

NÉGY HÓNAP ALATT FELSŐFOKÚ – TÍZ HÉT ALATT KÖZÉPFOKÚ 
NYELVVIZSGA 

Interjú Kovács Blankával és Szekeres Georginával

Gaál Ottó nagysikerű tankönyvének bemutatója! ÚJ ÚT A NYELVTANULÁSBAN!
Eredeti módszer, különlegessége az önálló beszédgyakorlás, egyéni tanulási tempó!
ANGOL, NÉMET, FRANCIA, OLASZ, SPANYOL, HORVÁT, SVÉD, NORVÉG, DÁN, OROSZ, PORTUGÁL, HOLLAND, ESZPERANTÓ

Infó és megrendelés: 

www.kreativnyelvtan.hu 

tel: 0
630/318–4953

Május minden vasárnapján zenével, 
helyben sütött finomságokkal 

és kedvezményes jegyárusítással 
várjuk kedves Közönségünket a 

Liszt-központ teraszán!

Május 3. 16.00
Majális hangulat

BRASS BROTHERS RÉZFÚVÓS EGYÜTTES

WWW.FACEBOOK.COM/PROKULTURA 
WWW.PROKULTURA.HU

A FINOMSÁGOKAT A LANGALLÓ FALÓ BIZTOSÍTJA.
A JEGYIRODA VASÁRNAPI NYITVA TARTÁSA: 16.00-18.00

LISZT-TERASZLISZT-TERASZ



Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata az épített 
környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. 
törvény, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési 
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 
szerint kidolgoztatta

Sopron, Északnyugati Városrész
Szabályozási Terve és Helyi Építési Szabályzata, 

valamint Településszerkezeti Terve
(Déli pályaudvar környéke) módosításának tervezetét.

A Korm. rendelet 38. § -a alapján a véleményezési anyagot 

2015. április 29-től – 2015. június 3-ig
Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal 
aulájában (9400, Fő tér 1. sz. alatt) 

közzéteszem.
A közzététel ideje alatt minden érintett észrevételt tehet 
a hivatal városépítészeti csoportjánál a kifüggesztett 
anyagokkal kapcsolatban. A dokumentáció Sopron város 
honlapján (www.sopron.hu) is megtekinthető.

Tisztelettel:

Dr. Fodor Tamás
polgármester

Sopron Megyei Jogú Város

KÖZLEMÉNY
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jegyArany

Legyen szerencséje!
Keresse a három azonos helyszínt!

Két felnőtt nagyszínházi bérlet vásárlása esetén

egy darab aranyjegyet adunk ajándékba.

Ha az aranyjegyen három azonos helyszínt talál, az alábbi ajándékban részesül:

- 3 db Színház felirat esetén egy harmadik színházbérletet kap (a megvásárolt 2 mellé) 

- 3 db Barlang felirat esetén 2 darab, Fertőrákosi Barlangszínházba szóló jegyet kap.

Az aranyjegy akció 2015. június 30-ig a Pro Kultúra jegyirodában váltott felnőtt bérletekre 

érvényes. Az aranyjegy beváltási határideje 2015. július 31.

Az aranyjegy egyszeri kedvezményre jogosít, más kedvezménnyel nem vonható össze.

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 
meghívja Önt és kedves Családját a 

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 
meghívja Önt és kedves Családját a 

A rendezvény alatt a  
SZABÓ VIDÁMPARK, mutatványosok, 

egységek várják az érdeklődőket.

Kérjük, hogy a rendezvényt tömegközlekedési eszközök-
kel (a sűrített 12-es buszjárattal) vegyék igénybe. 

Gépjárműparkolás kizárólag csak 
a kijelölt helyen: HORVÁTH RACING 
oktató- és vizsgapálya (Harkai út)

A szervezők a műsorváltoztatás jogát fenntartják!

MÁJUS 1., PÉNTEK

10:00  Városi fúvószenekar
11:00  Boka Gábor – Toldi 
12:00  Kiss József: 
 Örökzöldek gitáron
13:00  Arcfestés
14:00  Sopron   Táncegyütes
15:00  Dirty Dance 
 Sopron Egyesület
15:30  Izisz Hastánc
16:00  Attraktív Táncstudió
16:30  Csiszár Duó
20:00  Flört
21:00  Delhusa Gjon
22:00  Flört

MÁJUS 2., SZOMBAT

11:00  Bartha Tóni bábszínháza –
  Paprika Jancsi

12:00  Jároka Jenő 
 Örökzöldek zongorán
13:00  Jazz Dance  Academy
13:30  Art Of Controll
14:00  Dirty Dance Sopron Egyesület
14:30  Zumba Gigivel 
 GM Dance Fitness Studio
15:00  Gyermek kangoo-bemutató
15:30  Scarbantia zenekar
17:00  Guten A Band
18:00  Pair O Dice zenekar
19:00  Repeta együttes
20:00  Dolly Roll
21:00  Repeta
21:30  TŰZIJÁTÉK
22:00  Repeta

MÁJUS 3., VASÁRNAP
11:00  Bartha Tóni bábszínháza –

  Paprika Jancsi visszatér
12:00  Kiss József 
 Örökzöldek gitáron
13:30  Kangoo  Club Sopron
14:00  Kelet Gyöngyei 
 Táncstúdió
14:30  Pendelyes Táncegyüttes
15:30  Nagy Jonnathan 
 illuzionista
17:00  Lufihajtogatás
17:30  Joker zenekar
19:00  Nótár Mary
19:30  Joker zenekar

ök--

kézműves-kirakodóvásár és vendéglátó-


