
Mindenki másban tehetséges! 
 
 
A Kodolányi János Középiskola Diákjainak Oktatásért Alapítvány a 2014/15. tanévben is meghirdette 
a Kodolányi Középiskola Tehetséges Diákja Ösztöndíjat, melynek célja a tehetséges, kiemelkedő 
teljesítményt nyújtó tanulók elismerése és jutalmazása. 
Az ösztöndíjat először a 2011/12. tanévben hirdették meg Dr. Dudás Andrásné kezdeményezésére. 
Kezdetben az iskola minden diákja pályázhatott az ösztöndíjra, a tavalyi évben és idén azonban már 
csak azok a tanulók adhatták be jelentkezésüket, akik a végzős évfolyamot megelőző osztályok 
tanulói. Követelmény az is, hogy a diák az utolsó félévét az iskolában végezze, magántanulók pedig 
nem pályázhatnak. 
Az Alapítvány által felállított ösztöndíj összege havi 10.000 Ft, melyet a pályázást követő tanévben a 
nyertes minden hónapban, a szeptembertől júniusig terjedező időszakban kap meg. 
A pályázás során a tanulóknak a jelentkezési - és bemutatkozó lap kitöltése mellett készíteniük kellett 
egy dolgozatot arról, hogy mely területeken érzik tehetségesnek magukat, mi motiválja őket, mely 
események befolyásolták szemléletüket és személyiségüket. Írhattak a jövőbeli terveikről, 
példaképeikről és olyan emberekről, akik valamilyen módon inspirálták őket. Beszámolhattak a 
különböző területeken elért sikereikről és kiemelkedő eredményeikről. Emellett két támogató személy 
ajánlására is szükségük volt, akik megadott szempontok alapján jellemezték őket. 
 
A nyertest az idei 8 pályázó közül az 5 tagú Kuratórium választja ki, melynek elnöke Dr. Kovács 
Lászlóné intézményvezető asszony. A pályázat eredményhirdetése a június 18-án megrendezésre 
kerülő tanévzáró ünnepségen történik meg. Egy – az ösztöndíjjal kapcsolatos – rövid interjúra 
csatlakozott hozzám Molnár Evelin, a 13. A osztály tanulója és a 2013/14-es pályázat nyertese. 
 
Mivel pályáztál az ösztöndíjra? Miben vagy tehetséges? 
Nagyon régóta néptáncolok, pontosabban tizennégy éve. Szeretek írni, illetve rendezni, több 1956-os 
előadást és rádiós műsort is rendeztem. A Tavaszi Összművészeti Fesztiválon kétszer nyertünk azzal 
az előadással, amelyet én szerveztem. Ha lehetőségem adódik olyan versenyekre jelentkezni, amelyek 
ezekkel a témákkal kapcsolatosak, mindig megpróbálok élni velük. 
 
Hogyan egyezteted össze ezeket a tevékenységeket az iskolával? Végzősként mennyire marad 
időd rájuk? 
Viszonylag könnyű helyzetben vagyok, hiszen néptáncra péntekenként este járok. Nem kell azon 
aggódnom, hogy esetleg hétköznap nem tudok elmenni egy-egy másnapi dolgozatra való felkészülés 
miatt. Írni és rendezni pedig főként iskolás programok kapcsán szoktam, itt pedig mindig szakítunk rá 
időt lyukasórában,vagy tanítás előtt és után. 
 
Mik a jöv őbeli terveid? 
Annak ellenére, hogy az írás miatt sokan úgy gondolják, hogy humán beállítottságú vagyok, engem 
inkább a természettudományi tantárgyak érdekelnek. Emelt biológiára járok és mindenképpen 
élelmiszermérnök szeretnék lenni. Azt hiszem, ezzel talán több lehetőségem lesz, mintha emelt 
magyarra jelentkeztem volna. 
 
Hogy érezted magad, amikor kiderült, hogy elnyerted az ösztöndíjat? 
Nagyon-nagyon meglepődtem, mert a tavalyi már a második alkalom volt, hogy jelentkeztem rá. Az 
első nem sikerült, akkor az osztálytársam nyerte meg. Így másodszorra sem számítottam rá, nagyon 
nagy meglepetés volt és örültem neki. Eredmények szempontjából tavaly nagyobb esélyem volt 
nyerni, hiszen 10. osztályos koromban még nem volt olyan sok dolog, amit a pályázatba bele tudtam 
volna írni. Nem csak az számít, hogy miben vagy tehetséges, hanem a tanulmányaid is, például ha 
megszerzel egy nyelvvizsgát.  
 
 
 
 



Az ösztöndíj elnyerése sokat segített neked? 
Igen. Ez havi tízezer forintot jelent, s ha kiszámoljuk, ez összesen százezer forint. A felét a tandíjra 
fordítom, a maradékból pedig vagy a szüleimet támogatom, vagy a tanulmányaimra használom fel. Itt 
például nyelvvizsgára vagy plusz tankönyvekre gondolok. Emellett az egyetemre is jó félrerakni. 
 
 
A támogatóidat mi alapján választottad? 
Azt hiszem, első alkalommal nem a megfelelő embereket kértem fel az ajánlás megírására. Az 
általános iskolai igazgatómat és a volt osztályfőnökömet kértem meg. Ők azonban nem ismerték a 
gimnáziumi eredményeimet, és hogy valójában miben vagyok tehetséges. Másodszorra a 
néptánctanáromat és Szöllősi Dániel tanár urat kértem meg. A tanár úr segített nekem, amikor az 56-os 
műsorokat rendeztük és mindig kérhettem tőle tanácsot. Ő tudja, hogy milyen vagyok egy rendezői 
szituációban. 
 
Üzennél valamit azoknak, akik érdeklődnek az ösztöndíj iránt, de nem mernek belevágni vagy 
nem tartják esélyesnek magukat? 
Szerintem mindenki próbálja meg. Veszíteni nem veszíthet vele senki. Talán pont az nyeri meg, aki a 
legkevésbé gondolja magáról, hogy esélyes. Tényleg hatalmas nagy öröm, és nagy segítség is. Akinek 
van egy kis ideje megírni azt az esszét, kérdésekre válaszolni és ajánlásokat gyűjteni,az mindenképp 
jelentkezzen. Megéri megpróbálni. 
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