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AZ ALAPÍTVÁNYRÓL 

 

Az 1941. I/A ösztöndíjprogramot 1991-ben hozták létre azok az öregdiákok, akik 

1941 őszén kezdték meg tanulmányaikat a Gimnáziumunkban. 

Egyik osztálytalálkozójuk alkalmával elhatározták, hogy útjára indítanak egy 

kezdeményezést, amely anyagilag nehéz körülmények közül érkező, de kiemelten 

tehetséges fiúk és lányok számára nyújt támogatást tanulmányaikhoz. 

Az alapítók: 

 Ambassador Jock Shirley és 

 Nagytiszteletű Adorján Mária 

 Soós Gyula professzor 

 Tornallyay József 

 a néhai Bárczay Gyula református esperes 

 a néhai Butykay István 

 a néhai Nagytiszteletű Száz Béla 

 a néhai gróf Teleki Károly 

 a néhai Nagytiszteletű Tornallyay Márton 

A program pénzügyi fedezetét az 1941. évi I/A osztály tagjai, a program korábbi 

ösztöndíjasai, illetve az egykori diákok és az iskola külföldi barátai biztosítják. 

Az Alapítvány létrejötte óta több mint 650 ösztöndíjat folyósított. Az Alapítvány 

hosszú távú fennmaradásának feltétele, hogy az alapítóktól érkező támogatásokat 

kiegészítse, majd a jövőben felváltsa az Alapítvány korábbi ösztöndíjasaitól érkező 

eseti illetve rendszeres pénzügyi hozzájárulás. Nagy öröm és büszkeség, hogy egyre 

több korábbi ösztöndíjas támogatja az Alapítványt, szponzorként és mentorként 

vállalva részt az Alapítvány életében. Bízunk benne, hogy ez a példa a mai diákokat 

is visszahozza majd az Alma Materhez, és arra ösztönzi őket, hogy támogatóként 

segítsék annak az Alapítványnak a működését, amely egykor segítséget nyújtott 

nekik gimnáziumi tanulmányaik során. 

 

  



A HAVI ÖSZTÖNDÍJPROGRAM LEÍRÁSA ÉS CÉLJA 

 

A program célja olyan tehetséges, de szociálisan rászoruló diákok gimnáziumi 

tanulmányainak támogatása, akik kiemelkedő teljesítményt nyújtó (tanulmányi 

eredmény, versenyeredmények), kimagasló képességű (különösen tehetséges 

valamiben) vagy nagy szakmai-közösségi potenciállal rendelkező (részvétel 

valamilyen szakmai műhelyben és/vagy közösségi életben) ígéretes tehetségek. 

Az 1941. I/A Ösztöndíj Alapítvány kuratóriuma az alapítvány Alapító Okiratának 

rendelkezéseivel, valamint az adományozók kívánalmaival összhangban az alábbi 

szempontok mérlegelésével választja ki a diákokat: 

1. Tehetség 

2. Szociális rászorultság 

3. A benyújtott pályázat és a személyes elbeszélgetés alapján kialakult 

összebenyomás 

 

4. Az ösztöndíjra való jelentkezés egyik feltétele az igazolt, minimum 4.0 

tanulmányi átlag. 

 

5. Az ösztöndíjra való jelentkezés másik feltétele legalább egy lezárt gimnáziumi 

tanév. Az ösztöndíjra végzős gimnáziumi évfolyamba járó diák nem pályázhat. 

 

6. Az adott tanévben odaítélhető ösztöndíjak számáról az Alapítvány kuratóriuma 

dönt a rendelkezésre álló források és az adott tanévben benyújtott pályázatok 

és a pályázók meghallgatása alapján. 

 

7. Az Alapítvány az ösztöndíjat az odaítélést követő tanévben havi 

rendszerességgel folyósítja.  

 

8. Az ösztöndíj a 2021/2022-es tanévben havi 12 000 Ft. 

 

9. Az ösztöndíj egy tanévre szól, azonban meghosszabbítható. A hosszabbítás egy 

további tanévre szól. A hosszabbítás nem automatikus, feltétele új pályázat 

benyújtása és annak kedvező elbírálása. A hosszabbításra jelentkező pályázók 



esetében a kuratórium a ösztöndíjas diákok az előző évben nyújtott 

teljesítményét vizsgálja (szükséges minimum: a tanulmányi eredmény, 

magatartása és anyagi rászorultság változatlan). 

Az Alapítvány kuratóriuma a pályázatokat az alábbi szempontok 

figyelembevételével bírálja el: 

 

1. Tehetség (50%) 

 

Tehetség 

 Tanulmányi eredmény (átlag) 

 Iskolai és iskolán kívüli (szakmai-közösségi) tevékenységek (versenyek, 

vizsgák, kutatómunka, szakkörök, önkéntesség, egyházi tevékenységek, 

stb.) 

 Általános tájékozottság 

 Nyitottság és érdeklődés 

 Közösségszervezés és közösségi részvétel 

 

Specializáció 

 Tudatos elmélyülés egy vagy több választott területen (tudományok, 

művészetek, nyelvek, sport, egyéb értékes tevékenységek) 

 

Egyéniség 

 Kritikai gondolkodásmód 

 Önismeret 

 Emberismeret 

 

2. Szociális rászorultság (30%) 

 

3. Az írásbeli pályázat és a személyes interjún kialakult összebenyomás (20%) 

  



A PÁLYÁZAT MENETE 

 

1. A kitöltött pályázati adatlapot a pályázóknak legkésőbb 2022. március 31. 

(csütörtök) éjfélig kell elküldeniük elektronikus formátumban az alábbi email 

címre: 

1a.osztondij.alapitvany@gmail.com 

 

2. Ugyanezen dátumig a pályázatokat egy kinyomtatott és aláírt példányban is le 

kell adni az osztályfőnököknek, akik továbbítják őket Kiss Norbert tanár úrnak. 

 

3. Az első fordulóban az Alapítvány kuratóriuma az írásban benyújtott 

pályázatokat áttekinti, és a kiválasztja azokat a továbbjutó pályázókat, akiket 

behív a második, szóbeli fordulóra, amelynek időpontja 2022. április 8. 

(péntek). 

 

4. A szóbeli fordulót a Gimnáziumban személyes jelenléttel tervezzük megtartani. 

 

5. A szóbeli interjú időpontjáról a pályázók írásban kapnak majd értesítést. A 

meghallgatás során a bizottság felmérheti a jelentkezők angol nyelvtudását. A 

Bizottság a kiemelkedő angol nyelvismeretet a támogatói döntés 

meghozatalakor előnyként veszi figyelembe. Az angol nyelvtudás ugyanakkor 

nem feltétele az ösztöndíj megszerzésének. 

 

6. Az ösztöndíjat elnyerőket a szóbeli interjúk végén választja ki a Bizottság. 

 

7. A pályázók a Bizottság döntéséről legkésőbb 2022. április 30-ig írásbeli 

értesítést is kapnak. 
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ÚTMUTATÓ A PÁLYÁZAT ELKÉSZÍTÉSÉHEZ 

 

1. A pályázati adatlap elektronikus formátumban letölthető az Alapítvány 

honlapjáról, Facebook-oldaláról, valamint a gimnázium honlapjáról. 

 

2. A pályázatot gépelve kell elkészíteni, az Alapítvány kézzel írott pályázatot nem 

fogad el. 

 

3. A pályázatokat elektronikus és papíralapú formátumban is kötelező leadni. 

 

4. A pályázónak a Pályázati adatlapon szereplő valamennyi kérdésre válaszolnia 

kell. 

 

5. A hiányosan kitöltött vagy a pályázati határidő lejárta után érkezett pályázatok 

érvénytelennek minősülnek. 


