A nagy klasszikusok évada a
Soproni Petőfi Színházban 2013/2014-ben!
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A FERTŐ-TÁJ
VILÁGÖRÖKSÉG
NAPJA
MÁJUS 25., SZOMBAT 10.00–17.00
BALF, JÓZSEF ATTILA MŰVELŐDÉSI HÁZ

Épített környezetünk –
műemlékek Balfon,
valamint az
állandó kiállítás
megtekintése
és
bélyegzés a
művelődési házban.

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 tévénézők Vitray Tamás és Friderikusz Sándor műsoraiban láthatták
Gaál Ottót. Most a tapasztalatait
egy új nyelvtanulási módszer, a
Kreatív Nyelvtanulás tananyagaival próbálja továbbadni az érdeklődőknek. A módszer mintegy 10
év kutatómunkájának eredménye,
különlegessége az, hogy segítségével az egyedül tanulók is folyamatos beszédkészséget szerezhetnek. Tanulás közben ugyanis állandóan a 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, mon-

dat következik, amelyet 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
nyelvtanulónak sikerélményt, önbizalmat ad. Ha pedig ront, nem kell
izgulnia, hiszen egyedül is kijavíthatja hibáját. A kreatív nyelvtanulók táborában megtaláljuk a középiskolás korosztályt, a nyelvvizsgára készülőket és a nyugdíjasokat
is. Több mint kétszáz önkormányzatnál és jó néhány középiskolában, köztük két tannyelvű gimnáziumban alkalmazzák. Nagy cégek
és kisvállalkozások egyaránt sikerrel használják a visszajelzések
szerint. Megtalálható a Miniszterelnöki Hivatalban, a Külkereskedelmi Főiskolán, a világbajnoki és
olimpiai ezüstérmes női kézilabda
válogatottnál, Kiss László által irányított úszóválogatottnál, de olyan
kiváló emberek könyvespolcain is,
mint például Freund Tamás Bolyaidíjas akadémikus vagy Szakcsi Lakatos Béla zenész.

Cz. Nagy Zsófia negyedikes
gimnazista beszél korosztályos rekordjáról és az ehhez
vezető módszerről – a Kreatív Nyelvtanulásról:
– Kedves Zsófia! Hogyan sikerült 18 évesen ezt a rendkívüli teljesítményt véghezvinnie? Tíz
nyelvvizsgájával ugyanis nyelvtanulásban a középiskolások egyéni
bajnoka lett Magyarországon! Kérem, sorolja fel őket időrendi sorrendben!
– Nem lesz egyszerű, de megpróbálom évekre bontani: 2010.
március – spanyol, június – német,
szeptember – francia, 2011. január – olasz, május – holland, szept-

ember – orosz, 2012. január – eszperantó, április – dán, május – angol, október – svéd. A hollandot leszámítva mind „origo” típusú. Előtanulmányaim csak angolból és németből voltak, a többi nyelvet nulláról kezdtem.
– Hogy találkozott a módszerrel?
– Már általános iskolában is tanultam nyelvet, de amikor gimnáziumba kezdtem járni, kerestem a lehetőséget, hogy hogyan tudnék hatékonyabban tanulni. Nagyapám,
aki személyesen ismeri a szerzőt,
hívta fel a figyelmemet a Kreatív
Nyelvtanulási módszerre, mivel ő
is sikerrel használta a tananyagot.
– Mi a tanulás menete?

Velünk könnyebb a nyelvtanulás...

Mészáros Kinga, Kovács Blanka, Freund Ádám Tamás és Szekeres Georgina már boldogan mutathatja fel nyelvvizsga-bizonyítványát, hiszen letették a vizsgát. Mindannyian a Kreatív Nyelvtanulás módszerét alkalmazták, s bátran ajánlják másoknak is a különleges rendszer előnyeit.

Középiskolás Nyelvvizsgabajnok
TÍZHETENKÉNT középfokú nyelvvizsga, két év alatt 10!

Leckéről leckére: hogyan is működik a rendszer?
A leckék mindig a szórólappal kezdődnek, amelyen az új szavakkal
ismerkedhetünk meg. Általában
külön szerepelnek a főnevek, melléknevek, igék, stb. a könnyebb áttekinthetőség végett. Ezt követi a
szólapmagyarázat, amely külön kitér azokra a szavakra, amelyek
használata 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 szólapmagyarázatot egyszerre
tanulmányozni. Ezen a lapon csak
a problémás szavak szerepelnek,
a fennmaradók használata nem
okoz gondot.
Az ezután következő nyelvtanlap
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 miközben beszélünk, a

szövegértésünk is fejlődni fog. A
tananyag praktikus használatát
célozza, hogy szétszedhető lapokból áll, így könnyen magunkkal vihetjük az éppen 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
kezdő szintről indul, s a közép-fokú nyelvvizsga követelményeit célozza meg. A tananyagot a Sikeres Állami Nyelvvizsga-fejezet zárja, amely olyan taktikai tanácsokat
ad a leendő vizsgázóknak, amelyek akár 5–10 pluszpontot hozhatnak a vizsgán. A kiejtést nehéz
leírva megtanulni, ezért használjuk figyelmesen a CD-t, amelyen
minden szólap és több száz mondat szerepel.

badidőmben előadásokat tartok a
módszerről, hogy mások is megismerjék, és ők is sikeres nyelvtanulók legyenek. Így személyesen is találkozhatnak velem az érdeklődők.

Angol, német, olasz, francia, orosz,
spanyol, portugál, holland, svéd,
norvég, dán, eszperantó tananyagok megtekinthetők és 21.990 Ft
egységáron megvásárolhatók.

www.kreativnyelvtan.hu
– Ez egy egyéni nyelvtanulási
módszer. Otthon a saját tempójában tud tanulni a tanuló, így maga
osztja be az idejét. Nyelvtani szabályok mentén haladva begyakorolja a beszédet és az írást is. A tananyag minden nyelvi létformára hat,
tehát megtanít írni, olvasni, beszélni és megérteni a gyors beszédet.
– Hogyan gyakorolja a beszédet
egyedül?
– Úgynevezett beszédszimulációs

módon. A sok ezer kétnyelvű feladatot időre is el kell végezni, olyan sebességgel, ahogy magyarul beszélünk. Ehhez minden segítséget megkap a tanuló, megfelelő szókincset,.
érthető nyelvtani magyarázatokat,
CD-ket a kiejtés elsajátításához.
– Hogyan tovább?
– Úgy döntöttem, hogy folytatom
a nyelvek tanulását, és már az
érettségi előtt szeretnék tíz nyelvvizsgával rendelkezni. Kevés sza-

Sopronban, a GYIK Rendezvényházban
(Ady Endre út 10.)
2013. május 21-én (kedden) és
május 28-án (kedden) 17–19 óráig,
Győrben, a Bartók Béla Megyei Művelődési
Központban (Czuczor Gergely u. 17.)
2013. május 23-án (csütörtökön) és
május 30-án (csütörtökön) 17–19 óráig
Infó és megrendelés:
Hudi Tibor, Tel: 30/318-4953

.«+64 4;0.#"5t-*4;5,½;10/5
a Horváth József AMI (Zeneiskola) javára
Fellépnek:
Kiss Szilárd és
Vargha Dániel

ZÖLDTERÜLET-GAZDÁLKODÁSI DIVÍZIÓ
MÁJUSI MUNKÁLATOK – Egynyári virágok kiültetése
Május elején érkezik el a zöldterület-gazdálkodási divízió leglátványosabb
munkafázisa, az egynyári virágpalánták kiültetése. Több mint 3000 négyzetméteren, összesen 36 virágágyásba kerül ki munkatársaink közreműködésével
az a 87.000 palánta, mely aztán őszig díszíti majd Sopron város közterületeit.
Már április végén elkezdődik a virágágyások előkészítése az ültetésre, mely során
először ásóval és – amennyiben lehetséges – rotációs kapával munkatársaink
fellazítják a talajt. Ezután a növények megfelelő növekedéséhez szükséges
tápanyag-utánpótlást végzik el érett marhatrágya felhasználásával és
szükség szerint a feketefölddel való feltöltést is. Az előkészítő munkák
végeztével lehet elkezdeni az ültetés folyamatát, amely általában 10
napon keresztül zajlik. A virágosítást három szakképzett csoport végzi
művezetők irányításával, a téli időszakban elkészített ültetési tervek alapján.
Az egyes ágyásokba kerülő virágok kiválasztásánál fontos
szerepet kap maga a helyszín is, így megfelelő körülmények
között növekedhetnek az árnyéktűrő, napfényigényes,
szárazságtűrő és vízigényesebb fajták.
Magyarország élenjáró a növénynemesítés terén, így a
közterületekre kiültetett virágok között is számos „magyar”
fajta található. Dr. Kováts Zoltán növénynemesítő egynyári
nemesítései – celosiák, rudbeckiák (kúpvirág), tagetesek
(büdöske) – Sopron virágágyásaiban is kiemelt szerepet kaptak,
melyekkel
együtt
igazán
színpompás
kiültetésben
gyönyörködhetnek a város lakói és az idelátogató turisták.
Írta: Nagy Zsolt főkertész, Sopron Holding Zrt. zöldterület-gazdálkodási divízióvezető
www.sopronholding.hu - holding@sopronholding.hu - zöld szám: 99/514-600 - www.facebook.com/sopronholding
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Szavazzanak a Sopron Holding Zrt.
honlapján az Önök által legjobban
kedvelt játszótérre.

Szavazás: 2013. május 31-ig

www.sopronholding.hu

6 HaNGVeRSeNY A 2013/14-ES éVaDBaN
a SoPRoNi LiSZT-KöZPoNTBaN a GYôRi FiLHaRMoNiKuS ZeNeKaR
és a PRo KuLTúRa SoPRoN NKft. KöZöS ReNDeZéSéBeN!
2013. SZEPTEMBER 30., HÉTFÔ, 19 ÓRA
„A zene világnapja” – Rossini, Beethoven
és Szokolay-Hegedûverseny
– Gyôri Filharmonikus Zenekar,
Berkes Kálmán

2013. OKTÓBER 29., KEDD, 19 ÓRA
Jandó Jenô kamaraestje

2014. JANUÁR 19., VASÁRNAP, 19 ÓRA
King’s Singers
– Evangélikus Templom, Sopron

2014. FEBRUÁR 20., CSÜTÖRTÖK, 19 ÓRA
„Farsangi koncert” – Gyôri Filharmonikus
Zenekar, Berkes Kálmán

2014. MÁRCIUS 30., VASÁRNAP, 19 ÓRA
Kobayashi Ken-Ichiro
a Gyôri Filharmonikus Zenekarral

2014. MÁJUS 8., CSÜTÖRTÖK, 19 ÓRA

Mindenki

Somodari Péter, a Bécsi Filharmonikus
Zenekar szóló-csellistája a Soproni
Liszt Ferenc Szimfonikus Zenekarral

játszik...

2013
2014
Bérletvásár és a régi hangversenybérletek megújítása:

2013. május 12-tôl a Pro Kultúra-jegyirodában!

SEGÍTS!

HA NEM MOST, MIKOR?

Kérjük, támogassa
adója 1%-ával
a Soproni Erzsébet Kórházért
Alapítvány munkáját!

1%

Adója
ója
-a kórházunknak
nknak
100%
% segítséget jelent.
Az Ön 1%-os adófelajánlásából befolyó összeg minden
egyes forintja 100%-ban a betegellátás fejlesztésében hasznosul kórházunkban.
Az elmúlt évi adófelajánlásokból többek között modern újraélesztő eszközökkel, új bronchoszkóppal, új kolonoszkóppal,
új laringoszkóppal, új betegőrző monitorokkal gyarapodott
kórházunk és fejlődött betegellátásunk.
Köszönjük mindazoknak, akik az elmúlt évben ebben a formában is szívükön viselték kórházunk támogatását!

Adószámunk:
ószámunk: 18980749-1-08

KÓRHÁ ZUNK MEGÚJUL!

GYEREKNAP KICSIKNEK
ÉS NAGYOKNAK
2013. május 25.

Ünnepeljük a gyerkőcökett
zakatolással!
A Nagycenki Széchenyi Múzeumvasút
színes programokkal várja látogatóit
a gyereknap alkalmából.

PROGRAMOK (9.00 – 18.00):
 Múzeumvasutazás
 Fűtőház látogatás
 Lovaglás, lovaskocsizás
 Megdöbbentő és látványos kísérletek
a győri Mobilistől
 Kézművesek, ugrálóvár, arcfestés,
bohóc, bábelőadás
 Fényképezkedj Cenki Tekivel!
 Tárlatvezetés a Skanzenben
Ár:

Molnár Kálmán parkettázó
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 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)

9407 Sopron, Halastó utca 11. www.molnarparketta.hu
% MAILªINFO MOLNARPARKETTAHUªsª4ELª  

1.990 Ft

/ 1 felnőtt és 1 gyermek

Utazzon vonattal
a gyerkőcünnepre!
14 éven aluli gyermekek a rendezvény
karszalagjának felmutatásával
visszaúton díjmentesen utazhatnak a vonaton.

Bővebb információ:
99/517-244 • gysev@gysev.hu • www.gysev.hu
GYSEV, velünk élmény az utazás!

Nálunk a mosoly és a hallásvizsgálat ajándék.
Hallókészülék-elem

65 Ft/db
GEERS Hallókészülék Szaküzlet
Sopron, Várkerület 106. • Tel.: 99/887-008
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

GEERS
HALLÓKÉSZÜLÉK

www.geers.hu

INGYEN HÍVHATÓ
INFORMÁCIÓS VONAL

0 6 - 8 0/182-182
Egy csomag 6 db elemet tartalmaz, melynek ára 390 Ft. A hirdetés nem minősül ajánlatnak.
Az árak a készlet erejéig tartanak. A kép csak illusztráció. További információért forduljon a
GEERS Hallókészülék Kft. szaküzleteihez.

LISZT-KÖZPONT
MÁJUS 24.,
PÉNTEK 19.00

CLASSICAL
& JAZZ

VENDÉG

Micheller
Myrtill
TAVASZI ZSONGÁS
SOPRONBAN!

KÓNYAI TIBOR

2013. május 26-án 17 órától a Liszt-központ teraszán!

Fellépnek:
az 1. ADD ELŐ MAGAD! TEHETSÉGEK FESZTIVÁLJA
díjazottai, valamint a
SOPRONI PETŐFI SZÍNHÁZ művészei

KÖZREMŰKÖDŐK
Kónyai Tibor ZONGORA
Jacsó Erika FUVOLA
Szénási Szabó Diána OBOA
Prágay Szabó Tamás KLARINÉT
Szabó Márk HEGEDŰ
Baranyai Lajos HEGEDŰ
Kalas Beatrix HEGEDŰ
Nezvald Anett HEGEDŰ
Kóczán Péter BRÁCSA
Holyevácz Zsófia BRÁCSA
Szolnoki Zsuzsa CSELLÓ
Kiss Zsuzsanna CSELLÓ
Magyar László NAGYBŐGŐ
Radics Igor DOB

Nemcsak megismerhetik a nyári programokat, de
JEGYIRODA:
40130/ -*4;5'6r5&-  r+&(:*30%"!130,6-563")6
888'"$&#00,$0.130,6-563"r888130,6-563")6

KEDVEZMÉNYES
JEGYEKET IS VÁSÁROLHATNAK!

