






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. 



zenei programok a Várisi Zenepavilonban

2014. augusztus 17., 17.00

Yes Mom
együttes koncertje

U2 és Guns ’N Roses tribute
Minden természet- és zenekedvelő érdeklődőt szeretettel várnak
a Várisi Zenepavilon ingyenes, vasárnap délutáni programjai.

ALLERGIA?

BŐRPROBLÉMA?

IZÜLETI FÁJDALOM?

VAN MEGOLDÁS!

A BIOPTRON lámpa 
feltalálójának új találmánya, 

amely a teljes testfelület 
kezelésére alkalmas 

polarizáltfény-terápiás ágy!

Egész nyáron bérletakciókkal 
várjuk Vendégeinket!

Ezen kupon felhasználásával 
plusz egy kezelést 
ajándékba adunk!
Várjuk szeretettel 

Sopron központjában az 
Interspar mögött!

További információ: 
+3620/461-9554

www.sopronsensolite.hu

FOGLALJA LE HELYÉT MÁR MOST 
szeptemberben, Szombathelyen induló tanfolyamainkra!

 Házvezetőnő (nyelvi kiegészítéssel)
 Bejárónő (nyelvi kiegészítéssel)
 Gépíró (tízujjas vak gépelés)
 Szoláriumkezelő
 Fogyasztóvédelmi referens
 Kezdő és haladó hobbi szintű 
varrótanfolyamok

Részletes felvilágosítás: 
a sanszfelnottkepzo.hu oldalon, vagy a 
sansz.fk@gmail.com e-mail címen 
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Mert mindenkinek

kell egy Sansz!



MUNKÁCSY-SZALON 
Zenés esti tárlatvezetések a Zichy-kiállításon

Augusztus 13., szerda 19.00 
39. Eisenstadti Haydn Fesztivál vonósnégyese 

Szeptember 6., szombat 19.00 
Wespa-vonósnégyes

Belépés normál jegyár mellett: 
Felnőtt: 1.800 Ft 

Diák (25 éves korig) és nyugdíjas: 900 Ft 
Családi (3-5 fő): 3600 Ft

Jegyek a helyszínen válthatók: 
Liszt Ferenc Konferencia és Kulturális Központ, Munkácsy-terem 

(9400, Sopron, Liszt Ferenc u. 1. - bejárat a Petőfi tér felől!) 
Tel.: 99/517-532

MÉDIATÁMOGATÓ:TÁMOGATÓK:

Élmény 
a fülnek!

KÉK- 
FRANKOS 
BéRLET

úJ éVaD
2014/15

ORoSZ 
ZoLTáN

DoLHai 
ATTiLa

ILLéNYi 
KaTiCa 

BeReCZ 
ANDRáS

A PRO KULTÚRA JEGYIRODÁBAN AUGUSZTUS 18-TÓL
Liszt Ferenc Konferencia és Kulturális Központ

9400 Sopron, Liszt F. u. 1. 
Tel.: +36-99/517-517, 517-518

www.prokultura.hu | www.gyfz.hu

A PRO KULTÚRA JEGYIRODÁBAN:
Liszt Ferenc Konferencia és Kulturális Központ

9400 Sopron, Liszt F. u. 1.
Tel.: +36-99/517-517, 517-518

www.prokultura.hu | www.gyfz.hu

MÉDIATÁMOGATÓ:TÁMOGATÓK:

Élmény 
a fülnek!

LISZT 
FERENC
BéRLET

úJ éVaD
2014/15

RáNKi 
DeZSô

KoCSiS 
ZoLTáN

BeRKeS 
KáLMáN

PeRéNYI 
MiKLóS



SOPRON, FŐ TÉR

2014. AUGUSZTUS 15. PÉNTEK 
Nagyboldogasszony ünnepe
16.00  Templomi búcsú és emlékezés 
   a templomszentelésre,

 szentmise a Bencés Templomban 
 Főcelebráns:  Dr. Kránitz Mihály teológiai tanár
 Éneket vezeti: Kórus Spontánusz

19.00 Koronázási díszmenet 
   a Szent Mihály templomtól 
   a Fő térre
19.30 A Korona fogadás a Fő téren
20.00 Kónyai Tibor Jazz Quintet 
   & Rabie Lili koncertje
22.00  Yeahmen Jazz Trió koncertje

2014. AUGUSZTUS 16. SZOMBAT
13.00 Csalóka Péter – a Teleszterion 
   Színházi Műhely vásári 
   komédiája Weöres Sándor 
   írása nyomán
14.00 Sopron Táncegyüttes és 
   Fajkusz Banda műsora
16.00  Ördöngölő - a Teleszterion 
   Színházi Műhely mesejátéka 
16.30 Lővér Vadászkürtösök 
   ünnepi műsora
17.00 Koronázási történelmi játék 
   a Bencés (Nagyboldogasszony) 
   templomban

 Eleonóra Magdolna királyné koronázása
 Énekel: Kórus Spontánusz
 Aranysarkantyús lovagok avatása
 Áldásosztás
 Királyi díszmenet a belvárosban (dobosok, zászlóvivők, 
 lovasok korhű jelmezes felvonulása a belvárosban)

19.00 Bachtól Beatlesig
   A Soproni Liszt 
   Ferenc Szimfonikus zenekar 
   kamaraegyüttesének műsora
21.00 Tűzszínház
22.00 Te rongyos élet - 

 Operett és musical válogatás

2014. AUGUSZTUS 17. VASÁRNAP
10.00 Ünnepi szabadtéri 
  szentmise a Fő téren

A szentmisét vezeti Dr. Bábel Balázs érsek, 
a Kalocsa-Kecskeméti Főgyházmegye metropolitája

16.00  Kvintesszencia
17.00  Hegykői Tűzoltózenekar 
  koncertje
19.00  Utcabál a Prakker Zenekarral

A Soproni Múzeum programjai:

2014. AUGUSZTUS 16. SZOMBAT 
16.00 PERPATVAR az Előkapu Tűztorony előtti parkosított részén
Egy férje meggyilkolásával vádolt asszony bűnvádi pere és elítélése a 
Soproni Múzeum előadásában. Vajon a király, a királyné koronázása 
alkalmából hajlandó lesz kegyelmet gyakorolni?
2014. AUGUSZTUS 15-17. 10.00 -18.00 
KAMARAKIÁLLÍTÁS AZ ORSZÁGGYŰLÉSEKRŐL
A 17. századi soproni országgyűléseket és a koronázási helyszíneket 
bemutató ingyenes szabadtéri kamarakiállítás a Koronázási ünnepély 
ideje alatt a Fabricius-ház kapualjában.
KEDVEZMÉNYES BELÉPŐJEGYEK:
A Koronázási ünnepély idején a gyermekeket (14 éves korig) ingyenes 
belépővel fogadja a Tűztorony. A Fabricius-ház kiállításait (Római 
kori kőtár, Régészeti kiállítás, Polgárlakások) 1 jegyet fi zetve ketten 
látogathatják mind a gyermek, mind a felnőtt vendégek.

Gyermek játszóház, kézműves 
kirakodóvásár, gasztronómiai ínyencségek 
mindhárom napon a Fő téren

 



KIADÓ IRODÁK AZ
INKUBÁTORHÁZBAN!
Klimatizált épület, lift , 
konferencia terem és 
ingyenes parkolási lehetőség 
várja az új bérlőket!

Bővebb információ: 
tel.: 99/514-512
e-mail: irodahaz@sopronholding.hu



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 – Pinokkió

Új bérletek váltása: 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.
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www.prokultura.hu www.facebook.com/prokultura







Németalföldtől
Rómáig


