


 

Az éghajlatváltozás témájával zárult a soproni Lippai János 
Kertészeti Szakképző Iskola és Kollégium fenntarthatósági projektje

2012. november 11. 
vasárnap 15.00–18.00
Liszt-központ

15.00–15.30 és 15.45–16.15 
Bóbita foglalkozás 3 év alatti gyerekeknek és szüleiknek 
(maximális létszáma 16 fő)

15.00   A mi ludaink - A Pendelyes Táncegyüttes 
előadása, táncházzal

16.00   Szent Péter Krisztussal a földön járt… 
Róka Szabolcs interaktív meséje

16.30   Maszat-hegy
kézműves foglalkozás 3 év alatti 
gyerekeknek és szüleiknek

17.00   A Bánfalvi Óvoda műsora

18.00   Lampionos felvonulás a Fő térre, 
majd vissza a Liszt Központhoz.

Kézműves-vásár és foglalkozások  Finomságok  Újbor
gyerekprogramok 

Ki a ludas? – játékok a Zöldlomb családdal 
 Hempergő  Bodza könyvesbolt és papírszínház 

 Sopron, Liszt Ferenc u. 1.
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2012. november 6. 19.00

Vekerdy Tamás

www.ny i to t takademia .hu
További információ:

Sopronban!

Dr.

Érzelmi biztonság
Mit kell(ene) tudnunk 
a gyerekekről és magunkról?

Helyszín és jegyértékesítés: 
Liszt Ferenc Konferencia és Kulturális Központ 9400 Sopron, Liszt Ferenc u. 1.

A jegyek ára: 2300 forint



Nyugat-magyarországi Egyetem
Roth Gyula Gyakorló 
Szakközépiskola és Kollégium
9400 Sopron, Szent György utca 9.

NYÍLT NAPOKAT TARTUNK: 

november 7-én, november 22-én,

 és december 6-án

Kezdési időpont: 12:30

Információ: www. rothszki.hu

 tel: 99/506-470

KÉPZÉSEINK: erdész-vadász, 
természetvédő, és faiparos

KURATÓRIUMI KÖSZÖNET
A 2010. évi személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlásából 
782.866,- Ft érkezett a „SOPRONI GÁRDONYI ISKOLÁÉRT ALAPÍTVÁNY” 
számlájára 2011. október 3-án. Az alapítvány ezen összegből 
az alábbi fejlesztéseket, tevékenységeket támogatta:

1. tanulók jutalmazása,
2.  tanulmányi, tantárgyi és sportversenyeken, 

osztálykirándulásokon, táborokon való részvétel segítése,
3. tantermek PVC padlóinak felújítása,
4. az oktatás színvonalát emelő beruházások, előfizetések finanszírozása.

Köszönjük a felajánlásokat, kérjük hozzájárulásaikkal 
jövőre is segítsék céljaink elérését!
Az alapítvány kuratóriuma
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Az oldalt összeállította: ÉDER ANDREA  www.sopronitema.hu

Zöld Sopron

A körforgalom és az irányvál-
tás jelent gyakran problémát 
még a gyakorlott biciklizőknek 
is. Hámori Gábor közlekedési 
szakember már megosztotta 
lapunk olvasóival tapasztalatait 
a városi kerékpározással kapcso-
latban, de még mindig van olyan 
téma, amelyről úgy érzi, tudniuk 
kell a bicikliseknek, hogy javul-
jon a helyzet az utakon.

Problémás lehet a kerékpáros 
mögötti közlekedők felmérése, 
ugyanis a gyakorlatlan kerékpá-
ros egy oldalra pillantással nem 
tudja felmérni a helyzetét. Hogy 
a szükséges hátrapillantással a 
kormány óvatlan balra fordí-
tását elkerülje, hasznos lehet a 
visszapillantó-tükör.

Az autósok a számukra kis 
méretű kerékpárost nehezen 
veszik észre, így a védtelenebb 
kerekesnek kell nagyon figyel-
mesnek lennie. Nem ritkán kerül 
a biciklis az autóvezető látásának 

holtterébe, ezért kanyarodás-
nál, jelzőlámpás kereszteződé-
sekben az út közepén tanácsos 
elhelyezkedni. Figyelem: a gép-
kocsivezetők tekintetének kere-
sésével tanácsos meggyőződni, 
hogy ők látják-e a kerékpárost.

A körforgalmak megépítésé-
vel csökkent a sérüléses balese-
tek száma, viszont gyakoribbak 
lettek a koccanások. A Csengery 
utcai és Kossuth Lajos – Táncsics 
utcai körforgalmakban a kerék-
páros közlekedés tiltott, itt a 
kerékpárútra kell kitérni. A többi 
körforgalomban nincs tiltva 
a kerékpározás. Megint csak a 
biciklisek testi épségének meg-
őrzése érdekében a forgalmi sáv 
közepére ajánlott húzódniuk, 
nehogy egy sietős jobbra kanya-
rodó autós balesetet okozzon. 
A körforgalom elhagyásakor 
ismét az egyértelmű karjelzés 
fontosságára hívja fel a figyel-
met a szakember.

A halak, a vízinövények és a műszaki berendezések a tél beköszönte előtt egy kis odafi-gyelést igényelnek, hogy majd tavasszal ismét örömét lelhesse a kerttulajdonos a kertet díszítő tavacskában.A lombhullás jelzi, hogy itt az ideje, hogy a télre gondoljanak a ker ti dísz tó-tu laj do no sok. A víz-felszínre hulló leveleket folya-matosan ki kell halászni, hogy a vízminőséget ne rontsa a tó fenekére süllyedő és ott bomlás-nak induló szerves anyag. Meg-könnyítheti a vízfelület tisztán tartását a tó fölé kihelyezett háló vagy fólia, de vigyázni kell, hogy a levelek súlyától megereszkedő háló ne lógjon be a vízbe. Ahogy a szabadban a hőmérséklet csök-ken, úgy kell a halaknak adagolt 

tsalsakihntnthvaahilk

A kerti tó tFAGYOKRA KÉSZÜLVEA felszínen lebegő növényekmélysége legalább 60 centim

Körforgalmak 
és irányjelzés

Megbízhatóság, frissesség, minőség. Ezek-
nek a feltételeknek kell megfelelniük azok-
nak a konyhai alapanyagoknak, melyekből 
a Danubius Hotels Szakképző Iskola okta-
tói és diákjai naponta elkészítik a menüt. 
A beszerzés időnként problémát is jelenthet.

Hegedűs István tan kony ha ve-
ze tő elkötelezett híve a helyi ter-
mékeknek, a kézműves módsze-
reknek. A tankonyha be vá sár lá-

sa i nál mindig szem előtt tartják, 
hogy amit lehet, azt helyi ter-
melőtől vásárolják meg. A szin-
tén soproni Lippai-iskola tan-

gazdaságával való jó együtt-
működésnek köszönhetően, 
tőlük főleg zöldségek és gyü-
mölcsök kerülhetnek az alap-
anyagok közé. Tavasszal salátát, 
epret, mostanában almát, kör-
tét, paradicsomot, hagymát sze-
reznek be az iskolából. A hosz-
szú évek alatt kialakult gyakor-
lat a tervezéssel kezdődik, még 
a téli időszakban egyeztetnek 
egymás között az intézmények, 

hogy milyen terményekre lehet 
számítani, mit tudnak majd 
biztosítani a szakmák elsajátí-
tásához. A szőlőt szintén sop-
roni gazdáktól vásárolják az itt 
készülő édességekhez. Szívesen 
vennének többféle, soproni kis-
kertekből kikerült terményt is, 
de kevés ma már az őstermelő, 
aki eladásra való mennyiséggel 
is rendelkezik. Így marad a helyi 
helyett a „közeli”: répa, burgo-
nya, bab, borsó a hegykői kis-
kertből kerül a fazékba.

Jó minőségű húsokat és tojást 
helyi termelőtől nem tudnak 
beszerezni, kivételt csak a Fertő–
Hanság Nemzeti Parkkal kapcso-
latban álló üzlet szür ke mar ha-, 
mangalica- és halkínálata jelenti.

Mostanában vetődött fel az 
ötlet, hogy a városi tej au to ma-
tá kat üzemeltető termelőtől 
vásárolhatnák a tejet. Először 
is kipróbálják, lehet-e belőle 
aludttejet, tejszínt, túrót, vajat 
készíteni. Ha beválik, akkor két 
legyet is üthetnek egy csapásra, 
nemcsak ismét egy helyi ter-
mék kerül a beszerzési körbe, 
hanem a házi módszerrel készí-
tett, hagyományos étkekkel is 
megismerkedhetnek a tanulók.

A tankonyha oktatói figyelnek 
arra, hogy a pannon konyha jel-
legzetes ételei folyamatosan 
szerepeljenek az étlapon, így 
adhatják tovább a hagyományos 
elkészítési módokat. A soproni 
babos ételek mellett a környék 
Esterházy rostélyosát szívesen 
készítik el a tanulók a jó helyi 
alapanyagokból.

Soproni alapanyagokból: Hegedűs István tankonyhavezető elkötelezett híve a helyi 
termékeknek, a kézműves módszereknek FOTÓ: TÓTH ZSOMBOR

Tankonyha: Zöldséget-gyümölcsöt a Lippaiból, szőlőt a gazdáktól

Helyi termékből főznek

A KERÉKPÁROS SZEMÉVEL
A körforgalom elhagyásakor karjelzéssel kell a biciklis-
nek jeleznie kanyarodási szándékát FOTÓ: TÓTH ZSOMBOR

november 13. kedd 19.00 
Liszt-központ

Akár esik, akár fúj, 
minden hónapban 
megjelennek az áru-
sok az állomás előtti 
parkolóban, hogy elad-
hassák saját terméke-
iket. A Natura piacon 
helye van minden-
nek, aminek köze 
van a természethez.

Az STKH Sopron és Térsége Kör-
nyezetvédelmi és Hulladékgaz-
dálkodási Kft. több városi prog-
ram megszervezésével is bizo-
nyítja, hogy a cég életében a 
környezetvédelem valóban fon-
tos helyet foglal el. A kft. mun-
katársai által szervezett Natura 
alapgondolata, hogy ismét 

rangot és piacot adhassanak a 
közösségen belül előállított vagy 
megtermelt dolgoknak. Így vesz-
nek részt a városiak és a környék-
beliek a piacon, hogy a helyben 
termelt finomságokat, a kiske-
reskedők egészséges termékeit 
vagy az iskolások keze munkáját 
dicsérő tárgyakat a kis stando-
kon árusítsák. A soproniak közül 
már sokan ismerik és keresik is 
a Natura-rendezvényeket, ahol 
a portékák mellett mindig van 
lehetőség az ingyenes masszázs-
kóstoló biztosította testi felfris-
sülésre, életmód-tanácsadásra, 
környezetbarát tippek, informá-
ciók beszerzésére.

Az elmúlt hétvégén az is -
ko lá sok voltak a főszereplői a 
Naturának, ugyanis két isko-
láscsoport is felkereste a ren-

dezvényt. A környezeti neve-
lés részeként a gyakorlatban 
is tapasztalhatták a kisdiákok, 
hogy a környezetvédelem nem-
csak a médiában létezik, hanem 
a mindennapokba könnyedén 
átültethető praktikákkal saját 
maguknak és a természetnek is 
jót tesznek. De a piac a kereske-
désről is szól, ebben is egy iskola 
vitte el a pálmát: a Kozmutza-
iskola diákjai által készített tex-
tilszőnyegeknek igen nagy volt 
a kereslete, egy szempillantás 
alatt vevőre talált jó pár darab 
belőlük. A szép, igényes porté-
kákból szerzett bevétel soproni 
diákok tanulását segítheti.

Várják további árusok jelent-
kezését is a zoldallomas@stkh.
hu oldalon és a 99/506–577 
számon.

Nem a pénz, hanem az érték a Natura vonzereje

A legkisebb soproni piac

Natura: A helyben termelt finomságokat, a kiskereskedők egészséges termékeit és az 
iskolások keze munkáját dicsérő tárgyakat árusítják a piacon FOTÓ: TÓTH ZSOMBOR
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Kultúra, művészetek

2012. DECEMBER 27. CSÜTÖRTÖK 19.00

Hat hét, hat tánc 
vígjáték

 Kulka János és 
Vári Éva

2012. DECEMBER 29. SZOMBAT 19.00

A régi nyár
Nagy-Kálózy Eszter 

A KOMÁROMI JÓKAI SZÍNHÁZ VENDÉGJÁTÉKA.

Családi délután

Csillagszóró 

BELÉPŐJEGYEK 2900 FT-OS ÁRON A PRO KULTÚRA JEGYIRODÁBAN VÁLTHATÓK 

táplálék mennyiségét is visz-szavenni, mire tartósan 10 fok alá csökken a levegő hőmérsék-lete és a halak láthatóan lelas-sultak, a víz mélyére húzódtak, az etetést és a levegőztetést be kell fejezni. A télre készülve még inkább figyelni kell arra, hogy a halak csak annyi eleséget kapja-nak, amit fél óra alatt elfogyasz-tanak. A jó minőségű, a vízben nehezen bomló táplálékkal szin-tén a vízi élet egyensúlya erősít-hető meg a tél beállta előtt.A növények közül a hazai vízpartokról származók – mint a nád, sás-, gyékényfajok vagy a mocsári boglárka – jól bírják a hideget, csak a vízbe lógó része-iket kell eltávolítani. A felszínen lebegő növények – a sulyom, a kagylóvirág és a vízi jácint – télen 

elpusztulnak, a békalencse nagy része is a fagyok áldozata lesz, de például a kolokán a tó fenekén vészeli át a hideg időt. Ha van rá lehetőség, ezek az úszó növények egy nagy, fagymentes helyen tartott hordóban áttelelhetnek. A tündérrózsa áttelelhet a tóban, ha a víz mélysége legalább 60 centiméter. A szivattyúk áram ta-la ní tás után maradhatnak a víz-ben, de a szűrők szivacsait tisztí-tás után fagymentes helyen kell tárolni, míg a be fa gyás gát ló szer-kezetet hamarosan a tóba kell helyezni. Ha ez nincs, a befagyott tavon léket kell ejteni, óvatosan, kézifűrésszel, hogy a halak nyu-galmát ez ne zavarja meg.

téliesítéseek közül a tündérrózsa áttelelhet a tóban, ha a víz iméter FOTÓ: HORVÁTH FERENC

Pluzsik Tamás

A karikatúrán nevetni szoktak, valójában ez is 
a célja. Egyfajta sűrítmény, de lehet rajta gon-
dolkodni is. Van, aki csak legyint rá, pedig lénye-
ges dolgokat mutat meg. Egyfajta embléma, 
annak is, aki készíti, és annak is, akiről készül. 

Szénási Ferencet, azaz Szénát 
nem kell bemutatni. Kétféle 
ember van Sopronban: akiről 
már készített, és akiről készíteni 
fog karikatúrát. 

– Nagyon sok az ismerős arc, 
titeket már mind lerajzoltalak? 
– kérdezte nevetve Széna a Liszt 
Ferenc Kulturális és Konferencia 
Központban rendezett kiállítás 

megnyitóján, melyre csaknem 
megtelt az első emeleti előtér. 
Hiánycikk manapság a kari-
katúra, szinte csak rendelésre 
készül. Egykoron volt a Ludas 
Matyi, de napilapokban is rend-
szeresen jelentek meg karikatú-
rák. Amit nem lehet kimondani, 
azt lerajzoljuk – szólt a karika-
turista szlogen. Persze ez sem 

volt teljesen igaz, Rákosiról egy-
általán nem, de Kádárról is csak 
elvétve jelenhetett meg humo-
ros karikatúra. A 90-es évek ele-
jén Széna is a Ludasban kezdte, 
majd később kiállított Kapolcson 
is, a Művészetek Völgyében.

– Lényegében az elmúlt tíz év 
anyagát hoztam most ide. Nyil-
ván sok az ismerős arc, hazai és 
külföldi közéleti személyiségek, 
sportolók, művészek, köztük a 
kedvencem, Frank Zappa, akinek 
a zenei világát is nagyon kedve-
lem – fogalmaz a megnyitón 
Széna, majd azt is elmondja, hogy 
bizony arra is volt példa, hogy 
egy megrendelt karikatúra ese-
tén újra kellett rajzolnia valakit, 

mert a megrendelő másképp 
látta a jellemző karaktereket.

– Ilyen van, kényes műfaj a 
miénk, akár sértődés is lehet 
egy-egy rajzból, bár esetem-
ben ez még nem fordult elő. 
Lehet, hogy éppen azért, mert 
viszonylag ritkán készítek kari-
katúrát nőkről? Pedig ebben 
sincs semmi szándékosság, az 
élet hozza így – avat be apró 
műhelytitkokba az egyébként 
Sopronban grafikai stúdiót is 
vezető Szénási Ferenc.

„A karikatúra jó kis túra” – éne-
kelte a megnyitón Varga Richárd 
és egyúttal foglalta zenei cso-
korba Szénát, így készítve róla 
egy dalba foglalt görbe tükröt.

„Ahogy Becht Rezső szavakkal 
örökíti meg a Soproni évszako-
kat, vagy, ahogy Friedrich Károly 
a filmkockákkal szólaltatja meg 
a Soproni szimfóniát, úgy vará-
zsolja elénk Tranta Julianna a 
maga festői eszközeivel szülő-
városa szépségét, a templomtor-
nyokat, az ódon utcákat, a háza-
kat és az udvarokat, az Ikva-par-
tot vagy a soproni erdők árnyas 
ösvényeit” –mondta Sarkady 
Sándor kiállítás-megnyitóbe-
szédében 2007 decemberében. 
Nincs ez másképp a Színek 2013-
as Tranta naptárban sem.

Nem véletlen a naptár címe: 
Színek. Ezzel szeretne Tranta 
Julianna utalni arra, hogy ne egy 
már megszokott soproni nap-
tárt várjon, aki 2013-ban lapoz-
gatni kezdi a hónapok színes 

képeit, a soproni festmények 
mellett találhatnak virágcsen-
déleteket, gyermekvers-illuszt-
rációkat egy-egy gyermekvers-
sel kísérve. Ez nem véletlen, 
hiszen Julianna nemcsak fest, 
szívesen illusztrál gyermekki-
adványokat, maga is ír gyermek-
verseket, meséket. 

A naptár alkotói november 
4-én, vasárnap 18 órától a Pan-
nónia Med Hotel Európa-ter-
mében kamarakoncerttel egy-
bekötve mutatják be az új kiad-
ványt, miközben meghallhatják 
majd az újonnan alakult Linos 
duót: Jacsó Erika fuvolaművészt 
és T. Horváth József előadómű-
vészt és a két ifjú – többszörös 
arany- és nívódíjas – zongoris-
tát, Bábinszki Gergőt és Horváth 
Ábelt is.

Pluzsik Tamás

Ha van biztos pont, vagy 
mondjuk inkább úgy: garantált 
siker manapság egy zenei ren-
dezvény szervezőjének, az Zorán. 
Benne nem lehet csalódni, és a 
jegyek eladásával sem vállal 
magára nagy kockázatot a ren-
dező. Immáron fél évszázada tart 
az ő sikerszériája. 1962-ben kez-
dődött, még a Metro együttessel 
a Ki mit tud?-on, ahol ugyan köz-
bejött egy kis gikszer, ugyanis a 
döntőben az erősítők meghibá-
sodása miatt nem tudtak éne-
kelni és a zsűri a zenekar kérését 
megtagadva nem engedte meg a 
félbemaradt szám újbóli elének-
lését. Egy évvel később aztán a 
Számum című dallal (vajon 
emlékszik-e rá még valaki?) 
Zorán megnyerte ezt az akkor 
rendkívül népszerű vetélkedőt. 
A közelmúltban pedig megjelent 
15. stúdióalbuma, mely a Körtánc 
– Kóló címet viseli. 

„Amikor a banda ezt a kólót 
játssza, Mosolyog a Jóisten, 
közénk áll egy táncra”– csendült 
fel a soproni koncert záróakkord-
jaként. Állva tapsolt a közönség, 
hálás volt Zoránnak azért a két 
óráért, amit vele tölthetett. Hal-
lottunk régebbi és újabb szerze-
ményeket, közben történeteket, 
például a Hé, ’67 című dal kap-
csán, mely eredetileg Hé, ’68 volt, 
de ezt kiszúrta a cenzori szere-
pet betöltő slágerbizottság, és túl 
veszélyesnek gondolta… 

– Csak a címet kellett megvál-
toztatnia Dusánnak, azt nem 
vették észre, hogy miről is szól 
valójában a dal!

Nem volt mindent elborító 
füst, ravaszul kitalált fényef-

fektek, ehelyett Zorán egy szál 
gitárral a kezében zenélt és 
énekelt. És énekeltünk mi is, 
vele együtt. Előbb csak halkan, 
inkább csak magunkban, majd 
az Apám hitte refrénjét már 
együtt, mindnyájan.

– Hogy van-e az új lemezen 
kedvenc dalom? Már hogyne 
lenne, a Ballada a mamákról. És 

mint oly sok esetben ez is sze-
mélyes indíttatású, nekem is, és 
természetesen Dusánnak is, aki 
a szöveget írta. 

Hallgatjuk a dalt, igen a 
mamák nem mennek el. Vagy 
ha mégis, hiányoznak egy életen 
át. De valahol valóban bennünk 
élnek, mint ez a gyönyörű dal, 
mint ez az est Zoránnal… 

Tíz év termése: Szénási Ferenc kiállítása nyílt a Liszt-központban

Kényes műfaj a karikatúra

MEGNYITÓN
Sok hazai és külföldi közéleti személyiséget, sportolót, művészt rajzolt le Szénási Ferenc FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS

Naptárbemutató 
kamarakoncerttel

Zorán, a biztos pont

Koncertturnén: Nem volt mindent elborító füst, ravaszul 
kitalált fényeffektek, ehelyett Zorán egy szál gitárral 
a kezében zenélt és énekelt FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS



18+

www.blackcat-shop.hu Tel.: 0036-70/265-1575

szaküzlet
Sopron, Győri út 42.

Az IMO autómosónál a Salamon Motor fölött. 
Nyitva tartás: hétfő–szombat 10:00–18:00, 

vasárnap zárva

Sopron, Ady Endre út 5. 
Asztalfoglalás: +36-99/518-234, +36-99/518-250 

Nyitva: hétfő–vasárnap: 7:00–22:00-ig

Hétköznapokon ismét

1-et fizet 2-t kap 
akcióval várjuk kedves vendégeinket*

Születésnap ingyen?!* 

* További információkat www.nyugatetterem.hu oldalon vagy 
www.facebook.com/nyugatetterem.sopron oldalon kaphatnak, valamint e-mailben a 
nyugat@nyme.hu címen.

** folyóborok, csapolt sör,alkoholmentes üdítôk.

„Gondolt már arra, hol köszöni 
meg kollégáinak az egész éves 
munkájukat?” Évvégi céges 
rendezvények lebonyolítása 
egyedi igények alapján, akár 
500 főig! Kérjen ajánlatot!

Novembertől újra indul az
„Ízek, érzések, hangulatok” 
gasztronómiai program.

Új hétvégi ajánlatunk: 
3 fogásos étkezés 2 800 Ft/fő,
korlátlan italfogyasztással**



- Kedves Zsófia! Hogyan sikerült 18 évesen 
ezt a rendkívüli teljesítményt véghezvinnie? 
Kilenc középfokú 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, szeptember – orosz, 
2012 január – eszperantó, április – dán, 
május – angol. 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?
- 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 beszéd-szimulációs 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 szabadidőmben 
előadásokat tartok a módszerről, hogy 
mások is megismerjék és ők is sikeres 
nyelvtanulók legyenek. Így személyesen 
is találkozhatnak velem az érdeklődők.

- Kedves Zsófia, még sok további 
sikeres nyelvvizsgát kívánunk! 

A középiskolás 
nyelvvizsgabajnok
Tízhetenként középfokú 
nyelvvizsga, két év alatt kilenc!

Angol, német, olasz, francia, orosz, spanyol, portugál, 
holland, svéd, norvég, dán, eszperantó tananyagok 
megtekinthetők és 21990 Ft egységáron megvásárolhatók 
Sopronban a GYIK Rendezvényházban (Ady Endre út 10.)

2012. november 8-án (csütörtök) és 
november 15-én (csütörtök) 17–19 óráig. 
információ: Hudi Tibor, telefon: 06 30 318 4953

Cz. Nagy Zsófia, a harmadikos gimnazista beszél korosztályos rekordjáról 
és az ehhez vezető módszerről – a Kreatív Nyelvtanulásról!

www.kreativnyelvtan.hu 







Novemberben is jóNovemberben is jó
hozzánk eljönni!hozzánk eljönni!
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 Sopron, Liszt Ferenc u. 1.
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www.prokultura.hu www.facebook.com/prokultura

IGAZI

NAGYÁGYÚK
A LISZT-KÖZPONTBAN!

NOVEMBER 6. KEDD 19.00

DR. VEKERDY TAMÁS
Érzelmi biztonság

NOVEMBER 28. SZERDA 19.00

BADÁR SÁNDOR
„Magyarok menni 
Bamako” – fi lm 
és stand up

NOVEMBER 13. KEDD 19.00

L’ART POUR L’ART
Piroska, a farkas

NOVEMBER 29. CSÜTÖRTÖK 18.00

MÜLLER PÉTER
Hitek és tévhitek 2012-vel kapcsolatban




