






PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Sopron Megyei Jogú Város Széchenyi István Tanulmányi Ösztöndíjára

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében a Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlésének
18/2011. (V.30.) önkormányzati rendelete szerinti előkészítő bizottság pályázatot hirdet 2014/2015. tanévre

vonatkozóan Sopron Megyei Jogú Város Széchenyi István Tanulmányi Ösztöndíjára

Az ösztöndíj egy teljes tanévre, azaz tíz hónapra szól

Az ösztöndíjjal járó juttatások:
- az ösztöndíj odaítélésének napját magában foglaló és azt követő szemeszter idejére  havonta 44 200 Ft vissza nem térítendő támogatás

- az ösztöndíjas nevére szóló sopron.hu végződésű e-mail cím
- Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat protokoll-listáján való nyilvántartás, névre szóló meghívó az önkormányzat rendezvényeire

- lehetőség az ösztöndíjas tevékenységének a helyi médiában való ismertetésére

Az ösztöndíjra pályázatot nyújthat be, aki a következő feltételeknek együttesen megfelel:

a) a pályázat benyújtását megelőzően legalább 5 éve folyamatosan soproni lakóhellyel ren-
delkezik

b) államilag elismert magyar felsőoktatási intézmény teljes idejű alapképzésben, mesterkép-
zésben, vagy egységes osztatlan képzésben résztvevő hallgatója

c) jelenlegi, vagy korábbi tanulmányai során legalább két félévre bejelentkezett és a pályázat 
beadását közvetlenül megelőző két egymást követő szemeszterben legalább 55 kreditet 
megszerzett

d) a pályázat benyújtását közvetlenül megelőző két egymást követő szemeszterben felvett 
összes tantárgyból elért tanulmányi eredményének számtani átlaga legalább 4,51

e) tanulmányait az első diploma megszerzéséért folytatja
f ) kiemelkedő szakmai tevékenységéről dékáni ajánlással rendelkezik, és
g) a pályázat benyújtásakor a 30. életévét még nem töltötte be

Az ösztöndíjra pályázatot nyújthat be az is, aki a fenti feltételeknek megfelel, és saját szakirány-
ban ideiglenesen külföldön tanul, vagy nemzetközi tanulmányi versenyen vett részt.

A pályázatok benyújtási határideje
 2014. szeptember 10., 

azokról Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése
2014. október 31-ig dönt.

Dr. Fodor Tamás polgármester
az előkészítő bizottság elnöke

Postacím:
„Széchenyi István tanulmányi ösztöndíj előkészítő bizottság”

9400 Sopron, Fő tér 1.
http://www.sopron.hu

A pályázatot a fenti rendelet mellékletét képező pályázati adatlapon kell benyújtani, és 
ahhoz a következőket kell mellékelni:

a) a pályázati kérelem rövid indoklása (legfeljebb 2 A/4-es gépelt oldal terjedelemben)
b) a pályázó lakcímet igazoló hatósági igazolványának másolata (amennyiben a hatósági iga-

zolvány nem igazolja egyértelműen, hogy a pályázó a pályázat benyújtását közvetlenül 
megelőzően legalább 5 éve soproni lakóhellyel rendelkezik, úgy annak igazolása az okmány-
irodától beszerzett dokumentummal lehetséges)

c) a pályázó részére az oktatási intézménye által kiállított eredeti hallgatóijogviszony-igazolás
d) a pályázó utolsó két lezárt szemeszteréről kiállított indexének az oktatási intézmény által 

hitelesített fénymásolata
e) dékáni ajánlás, és
f ) egyéb tevékenységeket (szakmai, közéleti) igazoló dokumentum, vagy azok igazolása a dé-

káni ajánlásban

A pályázat elbírálása során előnyt jelent, ha a pályázó államilag elismert nyelvvizsgával ren-
delkezik, valamint ha a pályázat beadását megelőzően:

a) kutatási tevékenységet folytatott, Országos Tudományos Diákkör, Tudományos Diákkör 
munkájában, szakmai tanulmányi versenyeken vett részt, helyezést ért el

b) saját szakirányban magyar vagy idegen nyelven publikált, pályamunkát készített
c) saját szakirányban konferencián előadást tartott, és erről a szervező által írásban adott iga-

zolást csatol a pályázatához
d) oktatáshoz kapcsolódó, így különösen demonstrátori tevékenységet folytatott
e) hallgatói közéleti tevékenységet folytatott, így különösen Hallgatói Önkormányzatban részt 

vett, kollégiumi tisztséget töltött be, hallgatók számára rendezvényeket szervezett
f ) kiemelkedő élsportolói sporttevékenységet folytatott, sporteredményeket ért el és azt a pá-

lyázatához csatolva írásban, bizonyítványmásolattal, konzulensi ajánlással, publikációs jegy-
zékkel vagy más alkalmas módon igazolja.

A pályázat elbírálása során az értékelésbe a kutatási tevékenységek, a publikációk, pályamunkák, 
a konferenciák, előadások, illetve a nyelvvizsgák száma is beszámít, azzal, hogy az azonos nyelven 
letett nyelvvizsgából az értékelő bizottság mindig a magasabb szintűt veszi figyelembe.
A pályázat elbírálása során az értékelésben a sporttevékenységek száma nem befolyásoló jellegű. 



Széllel szembe
(poénok és poémák)

Jordán Tamás 
stand up estje
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2014. június 1., vasárnap 19.00 
Soproni Petőfi Színház

Jegyvásárlás és információ a Pro Kultúra Jegyirodájában 



Amikor Virág, Zsófi és Blanka néhány éve a Kreatív 

Nyelvtanulással elkezdtek nyelvet tanulni, ők sem gon-

dolták, hogy ilyen sikeres nyelvtanulók lesznek. Virág 

és Blanka átlagos nyelvtanulónak tartotta magát,  27 

évesen mindössze egy nyelvből volt bizonyítványuk. 

Életük nagy felfedezésének ér-

zik a módszerrel való meg-

ismerkedést. Azóta ugyan-

is Virág kilenc, Blanka pe-

dig tizenhárom nyelvből 

szerzett középfokú nyelv-

vizsgát. Zsófi pedig 18 éves 

„kreatív nyelvtanuló”, negye-

dikes gimnazistaként már tíz 

nyelvből vizsgázott sikere-

sen, teljesítménye korosztá-

lyában 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 kidolgozója Gaál Ottó 27 nyelvvizsgájával 

a nyelvtanulás egyéni bajnoka Magyarországon. Há-

rom dolog, amiért érdemes ezzel a tananyaggal tanul-

ni:

1. A könyvben szereplő 8000 kétnyelvű mondatrész, 

mondat és a hanganyag 

megtanít beszélni – taná-

ri 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 tar-

tásra, sőt – újra elővé-

ve – bármikor felfrissít-

hetjük vele nyelvtudá-

sunkat anélkül, hogy 

be kellene iratkoznunk egy nyelvtanfolyamra.

További információ az alábbi honlapon található, illet-

ve az előadáson, ahol elmondjuk a titkot, hogyan le-

het minden olyan emberből sikeres nyelvtanuló, aki 

valóban komolyan gondolja, hogy elsajátít egy idegen 

nyelvet.

TE IS LEHETSZ NYELVZSENI!
EGY MÓDSZER, HÁROM LÁNY – HARMINCKÉT NYELVVIZSGA

Gaál Ottó nagysikerű tankönyveinek bemutatója Sopronban!

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, HORVÁT 

tananyagok megtekinthetők és 

21.990 Ft egységáron megvásárolhatók.

SOPRONBAN, a GYIK Rendezvényházban (Ady Endre út 10.)
                           2014. június  4-én ( szerda ) és 
 június 11-én ( szerda ) 17-19 óráig

Leckéről leckére: hogyan is működik a rendszer
A leckék mindig a szólappal kezdődnek, amelyen az 

új szavakkal ismerkedhetünk meg. Általában külön 

szerepelnek a főnevek, melléknevek, igék stb., a köny-

nyebb áttekinthetőség végett. Ezt követi a szólap ma-

gyarázat, amely külön kitér azokra a szavakra, ame-

lyek használta a magyartól eltér, s így problémát 

okozhat. Ezen a lapon a szómagyarázatok a szólap 

sorrendjét követik, mégpedig a bal felső sarokból ha-

ladva a jobb alsó sarok felé. Érdemes a szólapot és 

a szólap magyarázatot egyszerre tanulmányozni. 

Ezen a lapon csak a problémás szavak szerepelnek, 

a fennmaradók használata nem okoz gondot.

Az ezután következő nyelvtan lap 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 

szétszedhető lapokból áll, így könnyen magunkkal 

vihetjük az 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 hason-

ló mondat megfogalmazása pl. az utcán sétálva sem 

fog problémát okozni. Ezt pedig már úgy hívják, hogy 

BESZÉD. A 12 leckéből álló oktatócsomag a kezdő 

szintről indul, s a középfokú nyelvvizsga követelmé-

nyeit célozza meg. A tananyagot a Sikeres Állami 

Nyelvvizsga fejezet zárja, amelyek akár 5 10 plusz-

pontot hozhatnak a nyelvvizsgán. A kiejtést nehéz 

leírva megtanulni, ezért használjuk 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 

tv nézők Vitray Tamás és Friderikusz Sándor műsoraiban 

láthatták Gaál Ottót. Most tapasztalatait egy új nyelvta-

nulási módszer, a Kreatív Nyelvtanulás tananyagaival 

próbálja továbbadni az érdeklődőknek. A módszer mint-

egy tíz év kutatómunkájának eredménye, s különleges-

sége az, hogy segítségével az egyedül tanulók is folya-

matos beszédkészséget szerezzenek. Tanulás közben 

ugyanis állandóan célnyelven kell megszólalni. A 12 fe-

jezetből álló oktatócsomag kezdő szintről indul, s a kö-

zépfokú nyelvvizsga követelményeit célozza meg – ma-

gyarázza Gaál Ottó. Minden fejezetben a rövid szókincs/

nyelvtan után több száz kétnyelvű mondatrész, mondat 

következik, melyet hangosan kell célnyelvre fordítani. A 

tanuló maga alkotja meg a mondatot. Innen az elneve-

zés: Kreatív Nyelvtanulás. A magyar fordítások tökéle-

tes önellenőrzést biztosítanak, s az egyre több helyes 

megoldás a nyelvtanulók sikerélményt, önbizalmat ad. 

Ha pedig ront, nem kell izgulni, hiszen egyedül kijavít-

hatja a hibáját. A kreatív nyelvtanulók táborában megta-

lálhatjuk a középiskolás korosztályt, a nyelvvizsgára ké-

szülőket és a nyugdíjasokat is. Több mint kétszáz önkor-

mányzatnál és jó néhány középiskolában, köztük két tan-

nyelvű gimnáziumban is alkalmazzák. Nagy cégek és 

kisvállalkozások egyaránt sikerrel használják a vissza-

jelzések szerint. Megtalálható a Miniszterelnöki Hivatal-

ban, a világbajnoki és olimpiai ezüstérmes női kézilabda-

válogatottnál, Kiss László által irányított úszóválogatott-

nál, de olyan kiváló emberek könyvespolcain is, mint pél-

dául Freund Tamás Bolyai díjas akadémikus vagy Szak-

csi Lakatos Béla zongoraművész.

Velünk könnyebb a nyelvtanulás...
Mészáros Kinga, Kovács 
Blanka, Freund Ádám és Sze-
keres Georgina már boldo-
gan mutathatja fel nyelvvizs-
ga  bizonyítványát,  hiszen  
letették  a  vizsgát.  Mindany-
nyian  a  Kreatív  Nyelvtanu-
lást alkalmazták, s bátran 
ajánlják másoknak is a külön-
leges rendszer előnyeit.

www.kreativnyelvtan.hu INFÓ ES MEGRENDELÉS: HUDI TIBOR, TEL.: 30/318–4953





Történelmi kerülő a Várkerületen
Rendhagyó Várkerület-séták indulnak a Soproni Múzeum szerve-
zésében. Első alkalommal május 30-án, pénteken 17 órakor a Tűzto-
ronynál várják az érdeklődőket a szórakoztató kosztümös vezetésre. 
A részvétel ingyenes, előzetes regisztráció ajánlott.

A részvétel ingyenes, előzetes regisztráció ajánlott. 

www.muzeum.sopron.hu

fedezze fel 

városát!
új szemmel

Jöjjön, és

„Mire is szolgált egykor a Várkerület?” 
Erre a kérdésre keresik játékos formában a választ a három 
témakörbe szervezett túrákon a múzeum munkatársai. A 
Várkerület történeti funkcióváltásait közösen dolgozzák 
fel a látogatókkal, az útvonal bejárásával, és a látnivalók 
megtekintésével. A túrákat beszélgetés zárja a Storno-ház-
ban. A múzeum 2014. május-október és 2015. március-
május között havonta egyszer, összesen 10 alkalommal 
kínálja a Várkerület túrákat.





BÉRLETEZÉS
2014/2015.

Végtelen Európa – Az elveszett levél

Zene, New York, Szerelem – Caligula helytartója

Madárezredes  – Csárdáskirálynő

Dorottya  – Egérfogó – István király

Jászai Mari: Magam keresése – Macskajáték

Toldi – Luke és Jon – A hatalmas színrabló

Süsü, a sárkány – Réz erdő lakói

Bérletmegújítás: 2014. május 5. – június 10.
Új bérletek váltása: 2014. június 10. – július 12.
  2014. augusztus 21-től
Gyermek- és ifjúsági bérletek
 - előjegyzése: a szervezes@prokultura.hu e-mail címen
  vagy a 99/517–524-es telefonszámon
 - fizetése és átvétele: a Jegyirodában,
  2014. szeptember 29. és október 10. között

A műsorváltozás jogát fenntartjuk!

Liszt Ferenc Konferenc  Sopron, Liszt Ferenc u. 1.

JE
GY

IR
O
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www.prokultura.hu www.facebook.com/prokultura

június 20. - július 13. 

Nyári színházi esték a
Soproni Petőfi Színházban

2014

JEGYIRODA:

Június 20., péntek  20.30

Tamási Áron: VITÉZ LÉLEK
A Nemzeti Színház vendégjátéka
Főszereplők: Trill Zsolt, Horváth Lajos Ottó, Reviczky Gábor, Nagy Anna, Mécs Károly

Jegyár: 2.800 Ft és 2.200 Ft

Június 21., szombat  19.00 – gördülő opera

Donizetti: DON PASQUALE vígopera
A Magyar Állami Operaház vendégjátéka

Jegyár: 3.800 Ft és 3.200 Ft

Június 22., vasárnap  19.00

Miklós-Kocsák: ANNA KARENINA musical-opera
A Veszprémi Petőfi Színház vendégjátéka                                                  
Főszereplők: Halas Adelaida, Sasvári Sándor, Varga Miklós, Trokán Anna

Jegyár: 3.800 Ft és 3.200 Ft

Június 28., szombat  19.00              

Avery Corman:
KRAMER
KONTRA
KRAMER
Főszereplők:
Nagy Ervin, Péterfy Bori

Jegyár: 3.800 Ft és 3.200 Ft

Június 29., vasárnap 19.00

Martin Sherman:
ROSE
monodráma
Játssza: Vári Éva
Rendező: Ilan Eldad

Jegyár: 2.800 Ft 

Június 26., csütörtök  19.00              

Richard Bear:
HITTED
VOLNA?
Főszereplők:
Hernádi Judit, Kern András

Jegyár: 3.800 Ft és 3.200 Ft

Június 27., péntek  19.00              

R. J. Walter - Zöldi G.:
A SZÍV HÍDJAI
Főszereplők:
Udvaros Dorottya,
László Zsolt

Jegyár: 3.800 Ft és 3.200 Ft


