


A pályázatok benyújtási határideje:  
2012. szeptember 7., 
azokról Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. 
szeptember 30-ig dönt.

Postacím:
Széchenyi István tanulmányi ösztöndíj előkészítő bizottság
9400 Sopron, Fő tér 1.
www.sopron.hu

DR. FODOR TAMÁS POLGÁRMESTER, AZ ELŐKÉSZÍTŐ BIZOTTSÁG ELNÖKE

Pályázati felhívás
Sopron Megyei Jogú Város 

Széchenyi István Tanulmányi Ösztöndíjára

Az ösztöndíjra pályázatot nyújthat be, aki a következő 
feltételeknek együttesen megfelel:
a) a pályázat benyújtását megelőzően legalább 5 éve 
folyamatosan soproni lakóhellyel rendelkezik,
b) államilag elismert magyar felsőoktatási intézmény teljes idejű alapképzésben, 
mesterképzésben vagy egységes osztatlan képzésben részt vevő hallgatója,
c) jelenlegi vagy korábbi tanulmányai során legalább két félévre bejelentkezett 
és a pályázat beadását megelőzően legalább 55 kreditet megszerzett,
d) a pályázat benyújtását 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 szakirányban ideiglenesen külföldön tanul, 
vagy nemzetközi tanulmányi versenyen vett részt.
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 
db A/4-es gépelt oldal terjedelemben),
b) a pályázó lakcímet igazoló hatósági igazolványának másolata (amennyiben 
a hatósági igazolvány nem igazolja egyértelműen, hogy a pályázó a pályázat 
benyújtását közvetlenül megelőzően legalább 5 éve soproni lakóhellyel rendelkezik, 
úgy annak igazolása az okmányirodától beszerzett dokumentummal lehetséges),
c) a pályázó részére az oktatási intézménye által kiállított 
eredeti hallgatói jogviszony-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 dékáni ajánlásban.
A pályázat elbírálása során előnyt jelent, ha a pályázó államilag elismert 
nyelvvizsgával rendelkezik, 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 igazolást 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 pályázatához csatolva írásban, bizonyítványmásolattal, konzulensi 
ajánlással, publikációs jegyzékkel 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, az azonos nyelven letett nyelvvizsgából 
az értékelő bizottság mindig a magasabb szintűt veszi fi gyelembe.
A pályázat elbírálása során az értékelésben a 
sporttevékenységek száma nem befolyásoló jellegű.

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében a Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlésének 18/2011. (V.30.) önkormányzati rendelete szerinti 
előkészítő bizottság pályázatot hirdet 2012–2013. 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 a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól 

szóló kormányrendeletben meghatározott köztársasági ösztöndíj havi összege 130%-ának megfelelő 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.



BUDAPEST
KLEZMER
BAND

LISZT-KÖZPONT
MÁJUS 24.
CSÜTÖRTÖK 19.00
20 ÉVES JUBILEUMI KONCERT
Válogatás a 20 év legsikeresebb 
dalaiból, valamint részletek 
a Purim és a Menyasszonytánc 
című előadásokból.

JEGYEK KAPHATÓK A PRO KULTÚRA JEGYIRODÁBAN: SOPRON, LISZT F. U. 1. 



- Kedves Zsófia! Hogyan sikerült 18 évesen 
ezt a rendkívüli teljesítményt véghezvinnie? 
Hét 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. A 
hollandot leszámítva mind „origo” típusú, 
előtanulmányaim csak 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 
Sopronban!
Tízhetenként középfokú 
nyelvvizsga, két év alatt hét!

Angol, német, olasz, francia, orosz, spanyol, portugál, holland, 
svéd, norvég, dán, eszperantó tananyagok megtekinthetők 
és megvásárolhatók Sopronban a Liszt Ferenc Konferencia 
és Kulturális Központban (Liszt Ferenc u. 1.),

2012. május 12-én és május 19-én, 
szombaton 10 és 12 óra között.
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 



Kövesse nyomon programjainkat!
www.facebook.com/prokultura

Az oldalt lájkolók között minden 
hónapban páros belépőket sorsolunk ki 
rendezvényeinkre.

ÚJ  PSZ ICHOLÓGIA I  TANÁCSADÓ SOPRONBAN

Segítő kéz az úton
Ujfaludi Anna évekig külföldön élt, az Ausztrál Alkalmazott Pszi-
chológiai Intézetben szerzett pszichológiai tanácsadói vég-
zettséget. A közelmúltban költözött Sopronba, csoportos vagy 
egyéni terápián nyújt segítséget.

– Életükben folyamatosan adódnak bonyolult helyzetek, ki-

hívások, feladatok. A cél, hogy válaszreakcióink lehetőségeit 

kiszélesítsük, az esetleges beidegződéseket felismerjük, és 

ha kell, lecseréljük – hangsúlyozza Ujfaludi Anna. – Fontos, 

hogy tudjunk bánni azokkal a gondolatokkal, aggodalmakkal, 

melyek hátráltatnak bennünket, és tudatosan pozitív irány-

ba fordítsuk a tekintetünket. Ebben segít saját belső érték-

rendünk átgondolása és érzéseink, tetteink tudatosítása. A 

pszichológiai tanácsadás során megtanuljuk hatékonyan 

kezelni  a stresszt, a negatív érzelmeket, a fájdalmat – mint 

az élet természetes velejáróit. Letisztul, hogy mi a fontos 

számunkra, és elkezdünk odafigyelni a szívünk mélyéből 

jövő belső hangra. A pozitív irányú változás alapja az opti-

mista hozzáállás. Megtanuljuk 

azokat a dolgokat észrevenni, 

amik örömet adnak, és jól mű-

ködnek az életünk bármely területén. Felismerjük saját ké-

pességeinket, erősségeinket, ezáltal megnő az önbizalmunk, 

és önértékelésre épülő konkrét célokat tudunk megfogal-

mazni. A fejlődés azért lehetséges, mert képesek leszünk 

másként látni önmagunkat, olyanoknak, amilyenek a válto-

zás után leszünk. A tanácsadás egyfajta közös út, amelyen 

a kliens választja az irányt, ő vezet, én csak elkísérem őt, 

hiszen együtt könnyebb...

� Időpont-egyeztetés: 06 70 42 52 820

HIRDETÉS



SOPRON HOLDING ZRT. - FELHÍVÁS

NE tegye az utcára!

Tisztelettel kérjük a lakosságot, 
hogy a háztartási és zöldhulladékot 

ne a város közterületein helyezzék el!

Köszönjük!

Továbbra is várjuk azok jelentkezését, akik bármit tudnak az illegális hulladékok  
eredetéről. (e-mail: holding@sopronholding.hu, zöld szám: 0680/514-600)

2012. május 03.             Sopron, Ibolya út



 MÁJUS 11. PÉNTEK 19.00

Kovács András Péter
Szöllősy-Csák Gergely

Dumaszínház
Liszt-központ

KÓNYAI TIBOR 

KÖZREMŰKÖDŐK
Darko Sedak Bencic TROMBITA

Cséplő Norbert GITÁR

György Attila BASSZUGITÁR

Radics Igor DOB

Jacsó Erika FUVOLA

Szénási-Szabó Diana OBOA

Prágay Szabó Tamás KLARINÉT

Szabó Márk HEGEDŰ

Kalas Beatrix HEGEDŰ

Stánicz Réka HEGEDŰ

Széplaky Petra HEGEDŰ

Holyevácz Zsófi a BRÁCSA

Horváthné Kiss Zsuzsanna CSELLÓ

Vados Márton CSELLÓ

LISZT-KÖZPONT 
MÁJUS 18. 
PÉNTEK 19.00

JEGYEK 2.200 FT-OS ÁRON KAPHATÓK A PRO KULTÚRA JEGYIRODÁBAN: SOPRON, LISZT F. U. 1. 

Váczi Eszter
VENDÉG 









SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA PÁLYÁZATOT HIRDET

1 db fiatalok garzonházában lévő lakás és 
1 db önkormányzati lakás 
szociális körülmények alapján 
felújítással történő bérbevételére 

PÁLYÁZNI LEHET:
Sopron, Rodostói u. 2. I/9. szám alatti fiatalok 
garzonházában lévő 1 szoba, konyha, előszoba, 
zuhanyzó WC-vel 38 m²-es, komfortos lakásra.

MEGTEKINTHETŐ: 2012. MÁJUS 11. (PÉNTEK), 10.30–11.00 

Sopron, Hátulsó u. 10–12. fszt. 4. 
szám alatti 1+fél szoba, konyha, fürdőszoba 
WC-vel, összkomfortos 39 m²-es lakásra
(A teljes felújítási költség: 942.090 Ft)

MEGTEKINTHETŐ: 2012. MÁJUS 11. (PÉNTEK), 13.30–17.00
 
A pályázatok benyújtási határideje: 
2012. május 21. (hétfő), 13.30–17.00 

A pályázati kiírás átvehető a Humánszolgáltatási Osztály  
Szociális Csoportjánál (Sopron, Új u. 3.), kizárólag ügyfélfogadási időben.

 Bővebb tájékoztatás kérhető személyesen és telefonon (Tel.:99/515–210).



10. CSÜTÖRTÖK

MADARAK ÉS FÁK NAPJA
16.30 A gyermekrajz-pályázat díjkiosztója 
és az alkotások kiállítás-megnyitója 
Molnár V. József gyermekrajz-szakértővel. 

17.30 A magyar hagyomány szent 
madarai – Molnár V. József előadása

JEGYÁR: 1.000 FT, DIÁKOKNAK 500 FT

11. PÉNTEK  15.00–17.00

ELMETORNA BAJNOKSÁG
A verseny zártkörű, de ez idő alatt 
játékbemutató és játékvásár 
várja az érdeklődőket.

INFORMÁCIÓ: MARTOS VIRÁG (99/517-514)

11. PÉNTEK  19.00

DUMASZÍNHÁZ
KOVÁCS ANDRÁS 
PÉTER ÉS 
SZÖLLŐSY-CSÁK 
GERGELY

JEGYÁR: 2.500 FT

12. SZOMBAT  14.00–18.00

ARIADNÉ MŰHELY 
kézműves foglalkozások  2/2.
Méhesné Horváth Adriennel
Sál nemezelése selyem és géz felhasználásával

INFORMÁCIÓ: 517 514, 06-20-4537066 

MV@PROKULTURA.HU

15. KEDD  18.00

Világtükör sorozat
SZIMBÓLUMOK KAPUI, ÜNNEPEK HÍDJAI...
CSÖRGŐ ZOLTÁN SZIMBÓLUM- 
ÉS HAGYOMÁNYKUTATÓ 
ELŐADÁSSOROZATA
„Nyitva van az Aranykapu!” 8/7.
A Tejút és a Világfa találkozása. Májusfaállítás, 
Beltane, Walpurgis-éj, a zsidó Sávuót, a buddhista 
Vészákh, Pünkösd. Ünneplés a családban.

SOPRONI PETŐFI SZÍNHÁZ

JEGYEK A BÉRLETES 
ELŐADÁSOKRA IS KAPHATÓK!

DÁTUM ELŐADÁS BÉRLET

10. csütörtök 19.00 Cigányprímás PALOTAY

12. szombat
15.00

19.00

Cigányprímás 
(pénteki)
Cigányprímás

CSATKAI

LÖSZL

17. csütörtök 19.00 Egy szerelem 
három éjszakája

RAJZ

18. péntek 19.00 Egy szerelem 
három éjszakája

JÁVOR

19. szombat 19.00 A doktor úr LACKNER

18. PÉNTEK  19.00

KÓNYAI TIBOR 
ORCHESTRA & 
VÁCZI ESZTER 
KONCERT
A műsor első részében 
izgalmas válogatást 
hallhatunk klasszikus 
feldolgozásokból 
(Liszt, Chopin, 
Piazzola), valamint 
Kónyai Tibor lírai és 
jazz kompozícióiból, 
a második részben 
Váczi Eszter jazz-
énekesnővel egészül 
ki a zenekar.

JEGYÁR: 2.200 FT

Kövesse nyomon programjainkat 
a www.facebook.com/prokultura oldalunkon!

Az oldalt lájkolók között minden hónapban 
páros belépőket sorsolunk ki rendezvényeinkre.

programajánló | Pro Kultúra Sopron www.prokultura.hu

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




