


TE IS LEHETSZ 
NYELVZSENI!

EGY MÓDSZER, 3 LÁNY – HARMINCKÉT NYELVVIZSGA
Amikor Virág, Zsófi és Blanka néhány éve 
a Kreatív Nyelvtanulással elkezdtek nyel-
vet tanulni, ők sem gondolták, hogy ilyen 
sikeres nyelvtanulók lesznek. Virág és Blan-
ka átlagos nyelvtanulónak tartotta magát,  
27 évesen mindössze egy nyelvből volt bi-
zonyítványuk. Életük nagy felfedezésének 
érzik a módszerrel való megismerkedést. 
Azóta ugyanis 
Virág kilenc, 
Blanka pedig 
t i z e n h á r o m 
nyelvből szer-
zett középfokú 
nyelv vizsgát . 
Zsófi pedig 18 
éves „kreatív 
nyelvtanuló”, ne-
gyedikes gimna-
zistaként már tíz 
nyelvből vizsgázott sikeresen, teljesítmé-
nye korosztályában egyedülálló.
Könnyedén, három-négyhavonta tettek 
középfokú nyelvvizsgát, a felkészüléshez 
kizárólag a Kreatív Tananyagot használ-
ták. 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 ta-
nulni:
1.  A könyvben szereplő 8000 kétnyelvű 
mondatrész, mondat és a hanganyag 

megtanít beszélni – 
tanári segítség nél-
kül.
2. A könyv tartal-
mazza a középfokú 
nyelvvizsga nyelvi 
anyagát – ezt a lá-
nyok eredményei is 
bizonyítják.
3. Kiváló módszer 
újrakezdésre, szin-
ten 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 el-
mondjuk a titkot, hogyan lehet minden 
olyan emberből sikeres nyelvtanuló, aki 
valóban komolyan gondolja, hogy elsa-
játít egy idegen nyelvet.

Gaál Ottó nagysikerű tankönyvének bemutatója!

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

Tananyagok megtekinthetők és 21.990 Ft egységáron megvásárolhatók:
Sopronban, a GYIK Rendezvényházban (Ady Endre út 10.) 

2016. május 13-án (péntek) és május 20-án (péntek) 17-19 óráig.
www.kreativnyelvtan.hu

Infó és megrendelés: Hudi Tibor – 06-30/318-49-53

Angol Dán Eszperantó Francia Horvát Holland Német Norvég Olasz Orosz Portugál Spanyol Svéd









1. intézmények
2. lakóközösségek
3. családi házak

4. balkon, erkély, terasz
5. vállalkozások

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) 
a 2016. 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.).

NEVEZÉSI HATÁRIDŐ
2016. június 8. 
Értékelésre kerül minden kategóriában az, 
aki írásban nevezett be e nemes versenybe.

AZ ÉRTÉKELÉST SZAKÉRTŐ 
BIZOTTSÁG VÉGZI JÚNIUS VÉGÉN

csatlakozó közterület gondozottsága

gondozottsága alapján

GYŐZTESEKET KATEGÓRIÁNKÉNT 
HIRDETNEK, JUTALMUL VÁSÁRLÁSI 
UTALVÁNYT KAPNAK
I. helyezett: 50 000 Ft, 
II. helyezett: 40 000 Ft, 
III. helyezett: 30 000 Ft értékben.



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 állhat, és
megfelel a pályázati felhívásban foglalt egyéb feltételeknek.

Az ösztöndíjprogram 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: Pesky Ibolya személyzeti, bér- és munkaügyi csoportvezetőtől a 99/515–
117-es telefonszámon.

A jelentkezéseket 2016. július 31-ig az alábbi címre kérjük benyújtani:
Dr. Sárvári Szabolcs 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 2016. augusztus 15. 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:
2016. szeptember 1. napjától 2017. augusztus 31. napjáig. 

Sopron Megyei Jogú Város

PÁLYÁZAT



Szempilla-hosszabbítás 
A volume-technikát 
azoknak találták ki, 
akiket nem ajándéko-
zott meg a természet 
hosszú és dús pillák-
kal, vagy akik egysze-
rűen csak varázsla-
tos tekintetre vágy-
nak. Amennyiben a 
hosszúságot, vastag-
ságot és ívet a saját 
pillasortól függően 
választjuk meg, sze-
mélyre szabott szet-
tünk arcunk előnyös 
vonásait emeli ki.

Ma már a szempilla-hosszab-
bítás világában két csoportot 
különböztetünk meg: a klasz-
szikus alapszettek készítése 
során egy saját szempillára 
egy műszempillát ragaszta-
nak, azonban a jóval korsze-
rűbb volume-technika már 
azt is lehetővé teszi, hogy egy 
pillára 2 vagy akár 8 műszem-
pilla kerüljön (a D-k száma azt 
jelzi, hogy hány pillát raknak a 
szempillára). 

– Egy alapszett elkészítése 
hozzávetőlegesen 2 órát vesz 
igénybe, attól függően, hogy 
milyen sűrű a vendég pilla-
sora, illetve milyen a növése 
– tudtuk meg Kiss Petra koz-
metikustól. – Volume-szettek 
készítése esetén akár 2,5–3 
órával is lehet számolni. A 
töltésre is szánnunk kell 1,5–2 
órát, mert ilyenkor az appliká-
ció elkezdése előtt eltávolítjuk 

a lenőtt szálakat, hogy ismét 
szép, egyenletes pillasort kap-
junk. Mivel a pilláink ugyanúgy 
hullanak és cserélődnek, mint 
a hajunk, és a ragasztó sem tart 
örökké, 3–4 hetente tölteni kell 
a pillasort. 

Ahhoz, hogy a pillák szépen 
tartsanak, rendkívül fontos a 
vendég közreműködése. Az 
applikációt követő 24 órában 
a műszempillát nem érheti 
víz, gőz, nem lehet sminkelni, 
és nem szabad vele szolári-
umba menni. Lényeges, hogy 
a smink lemosásakor óvatosan 
bánjunk velük, viszont mivel 
muszáj tisztítani őket, tiszta 
vízzel mindennap nyugodtan 
leöblíthetjük a pillákat és a 
szemkörnyéket.

– Mindig elmondjuk a ven-
dégeknek, hogy nem szabad a 
műszempillát húzgálni, tép-
kedni, dörzsölgetni, mert ezzel 

a saját pillasort is károsítjuk – 
folytatja Kiss Petra. – Az első 
felhelyezés után mindenki-
nek adunk egy kis kefét, ami-
vel naponta akár többször is 
érdemes fésülgetnie a pillákat. 
Hozzáértő és megfelelő app-
likáció esetén akár évekig is 
viselhető a pillasor.

További információ:
Braun Dental & Beauty 
9400 Sopron, Deák tér 15., 
telefon: +3699/780–000
Nyitva tartás: H: 8–17 óráig, 
K–P: 8–18 óráig, Sz: 8–15 óráig
Ingyenes parkolási lehetőség!

(x)

AKTUÁLIS ZENEKAR ÉS BARÁTAI

Bemutatkozik a ZSIRAI FOGYATÉKOSOK OTTHONA

TÜNDÉREK ÉS MANÓK VONULÁSA
Érkezés a Liszt központ elé, ahol 
folytatódik a TÜNDÉRI GYEREKNAP

Liszt Terasz
Vasárnapok a Liszt központ előtt

A vasárnapi finomságokról a Melango gondoskodik. www.prokultura.hu

Május 8. 16.00

Május 22. 16.00

Május 29. 15.45 
Deák tér





BARLANGOLÓ
Járjuk be együtt a témaparkot!

Rendhagyó tárlatvezetés 
2016. május 11-én 11.00 és 15.00 órakor.

A tárlatvezetésre előzetes bejelentkezés szükséges, 
díját a belépődíj tartalmazza.

Részletek: www.fertorakosikofejto.hu

KORAESTI HANGVERSENYBÉRLET
Négy bérleti koncert a 2016/17-es évadban a 

Liszt Ferenc Konferencia és Kulturális Központban

Jegyiroda:
9400 Sopron, Liszt Ferenc utca 1. Tel.: 99/517517.

Nyitvatartás: hétfő-péntek 9-17, szombaton 9-12 óráig

Kedvezményes előbérletezés 
2016. április 14-től június 10-ig, 3900 Ft-os áron! 

Jegyár az egyes koncertekre: 1800 Ft

Műsoron:

Gershwin: Kék rapszódia
Beethoven: 7. szimfónia

Schubert: Halál és a lányka
Händel: Messiás
szerdánként 18 órakor
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VÁRJUK OLVASÓINK LEVELEIT!
Segítsen nekünk! Ossza meg véleményét szerkesztőségünkkel! 
Van egy jó története? Ismer érdekes embereket? 

Szerkesszük közösen a Soproni Témát! 
szerkesztoseg@sopronitema.hu



ZÓRÁD ERNŐ
festőművész, grafikus és képregényrajzoló
életművét bemutató
kiállítás

MÁJUS 9-29. – LISZT KÖZPONT
A belépés díjtalan. Megtekinthető naponta 9-17 óráig.

www.prokultura.hu




