


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. szeptember 2-án (hétfőn) és 

szeptember 9-én (hétfőn),17–19 óráig

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

2013. szeptember 5-én (csütörtökön) és 
szeptember 12-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





2013. szeptember 8.

Ár:
 Győr állomásról: 7.900 Ft
 Csorna állomásról: 7.000 Ft
 Kapuvár állomásról: 6.800 Ft
 Sopron állomásról: 6.900 Ft
 Gyermekkedvezmény 3-14 év között: 50%
 Vasutas dolgozók kedvezménye: 10%
 Csoportos kedvezmény 10 főtől: 10%

Az ár tartalmazza:

Menettérti vonatjegy, pót és helyjegy, autóbusz transzfer, 
városnézés idegenvezetéssel, Frauenkirchen-i Bazilika és 
Kápolna megtekintése, szentmise a Bazilikában, látogatás 
a Neusiedlersee-Seewinkel Nemzeti Parkban

Előzetes regisztráció szükséges!

Látogasson el velünk a szomszédos
Ausztriába, Boldogasszony kegyhelyéhez, 
Kisboldogasszony ünnepén! Zarándokút,
városnézés, csodálatos természeti környezet,
illatos mezők, legelők, szikes tavak és nádasok…

GYSEV, velünk élmény az utazás!

ZARÁNDOKVONAT FRAUENKIRCHENBE

Bővebb információ: 99/517-244 • gysev@gysev.hu • www.facebook.hu/GYSEV.ZRT

www.gysev.hu





GEERS
HALLÓKÉSZÜLÉK
www.geers.hu
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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
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Hang-Jegy-Árusítás
Őszi programelőzetes, koncertek, színházi és tánc előadások, gyerekprogramok
vasárnap délutánonként 17 órától a Liszt-központ előtti teraszon

KEDVEZMÉNYES JEGYVÁSÁRLÁS
Minden szeptemberi vasárnapon 16-18 óráig a Liszt-központban lévő jegyirodában!
Váltson nagyszínházi felnőttbérletet vasárnap délutánonként a Soproni Petőfi Színház 
2013/14-es évadára, és mi meghívjuk Önt a SingSingSing 2. musicalshow decemberi 
zártkörű bemutatójára!
A zene világnapján induló Liszt Ferenc hangversenybérlet első koncertjére
(szeptember 30.) pedig 10%-os kedvezménnyel vásárolhat belépőt!

SZEPTEMBER 8., VASÁRNAP 17.00 

A BOR DICSÉRETE
A Soproni Petőfi Színház
művészeinek műsora
Bor-vers - kóstolásra invitáljuk a józan 
életűeket, a részegeseket és a verseket 
kedvelő ifjakat s öregeket, leányokat, 
asszonyokat!

SZEPTEMBER 15., VASÁRNAP 17.00

NÉPTÁNC, NÉPZENE
Sopron és Pendelyes Táncegyüttes,
Petőfi Sándor AMI, Fajkusz Banda

SZEPTEMBER 22., VASÁRNAP 17.00

A SOPRONI FOTÓKLUB
tárlatának rendhagyó zárása a

SOPRONI LISZT FERENC 
SZIMFONIKUS ZENEKAR
tagjainak közreműködésével

SZEPTEMBER 29., VASÁRNAP 17.00

A MAGYAR MESE NAPJA
Mese a kútnál Cseppkével, a forrás-
tündérrel, meseétkek kóstolása,
bájitalfőzés, kígyós mesék a pulcsikígyón

Váltson bérletet, hogy
biztos helye legyen nálunk!

FELNŐTTBÉRLET:

Carlo Goldoni: Két úr szolgája (komédia)

Molnár Ferenc: Üvegcipő (vígjáték)

Gioacchino Rossini: Bruschino úr (vígopera)

Demcsák Ottó: Csillagok szárnyán (táncfantázia)

Szabó Magda: Kígyómarás (színmű)

Andrew Lloyd Webber – Tim Rice: Evita (rockopera)

WWW.SOPRONISZINHAZ.HU

A nagy klasszikusok évada a Soproni Petőfi  Színházban 2013/2014-ben! 



Szeptemberben is
jó hozzánk eljönni!

p

 Sopron, Liszt Ferenc u. 1.
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www.prokultura.hu www.facebook.com/prokultura

IGAZI

NAGYÁGYÚK
A LISZT-KÖZPONTBAN!

SZEPTEMBER 11. ÉS 18., SZERDA, 18.00

POPPER PÉTER
fi lmvetítés

SZEPTEMBER 29., VASÁRNAP 15.00-18.00

SZEPTEMBER 25., SZERDA 19.00

DUMASZÍNHÁZ
KISS ÁDÁM, MOGÁCS DÁNIEL,
HAJDÚ BALÁZS

SZEPTEMBER 30., HÉTFŐ 19.00

A ZENE VILÁGNAPJA

LISZT FERENC
HANGVERSENY-

BÉRLET
Napja
Mese

MagyarA
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SZEPTEMBER 5–22.,  LISZT-KÖZPONT

VI. SOPRONI FOTÓPÁYÁZAT 
KÉPEINEK KIÁLLÍTÁSA
A SOPRONI FOTÓKLUB 
SZERVEZÉSÉBEN
Megnyitó: szeptember 5., csütörtök 18.00

A TÁRLAT MEGTEKINTÉSE DÍJTALAN!

SZEPTEMBER 8., VASÁRNAP 17.00  LISZT-KÖZPONT ELŐTTI TERASZ

HANG–JEGY-ÁRUSÍTÁS
A BOR DICSÉRETE
A Soproni Petőfi Színház 
művészeinek műsora.
Őszi programelőzetes, 
kedvezményes jegyvásárlás.

A RÉSZVÉTEL DÍJTALAN!

SZEPTEMBER 11., SZERDA 18.00  LISZT-KÖZPONT

POPPER PÉTER 
PÁRKAPCSOLATOK
Egyedi, eddig nem látott videofelvételek 
Popper Péter előadásaiból.
FÉRFI–NŐ I. RÉSZ

JEGYÁR: 1.200 FT/VETÍTÉS

programajánló
augusztus 28. – szeptember 11.
www.prokultura.hu 
www.facebook.com/prokultura
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Pro Kultúra 
Sopron


