KÖZI HORVÁTH JÓZSEF ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZAT
A Közi Horváth József Népfőiskola vállalva névadója szellemi
hagyatékának őrzését, ápolását meghirdeti a „Közi Horváth József
Ösztöndíj” pályázatot. Közi Horváth József gazdag életműve arra
ösztönzi népfőiskolánkat, hogy annak feldolgozása egy közösségi
munka eredményeként történjen meg. Ezért lehetőséget kívánunk
adni településünk fiataljainak, hogy a Közi Horváth‐i útra lépve
hasznos tagjaivá váljanak szűkebb és tágabb közösségüknek egyaránt.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

(1) Az ösztöndíjra pályázatot nyújthat be, aki a következő feltételeknek
együttesen megfelel:
 agyagosszergényi lakóhellyel rendelkezik,
 középfokú oktatási intézmény tanulója vagy,
 államilag elismert magyar felsőoktatási intézmény teljes idejű
alapképzésben, mesterképzésben, illetve egységes osztatlan
képzésben részt vevő hallgatója,
 tanulmányait első diploma megszerzéséért folytatja.
(2) Az ösztöndíjra pályázatot nyújthat be az is, aki az (1) bekezdésben írt
feltételeknek megfelel, és saját szakirányában ideiglenesen külföldön
tanul, vagy nemzetközi versenyen vesz részt.
(3) Az ösztöndíjat a 2017/2018. évi tanévre, azaz 10 hónapra lehet
elnyerni. Összege a Közi Horváth József Népfőiskola Egyesület
elnöksége által meghatározott: 50.000 Ft. Ha a pályázó hallgatói

jogviszonya a törvényben írtak szerint szünetel vagy megszűnik, az
ösztöndíj folyósítása megszűnik.
(4) Érvényesen pályázni az alábbiak benyújtásával lehet:
 1. melléklet szerinti kitöltött űrlap,
 önéletrajz,
 a pályázó oktatási intézménye által kiállított eredeti hallgatói
jogviszony igazolása
 egy esszé, 3‐5 oldal (6000‐10.000 karakter) megírása „Közi Horváth
József közéleti és papi szolgálata az emigrációban” címmel. Formai
követelmény: Times New Roman betűtípus, 12‐es betűméret, 1,5‐
es sorköz. A dolgozat végén a felhasznált irodalmat kötelező
feltüntetni.
(5) A pályázat beadásának határideje: 2017. október 25.
A pályázatot a következő postai címre kell beküldeni: 9441
Agyagosszergény, Kossuth Lajos utca 42.
A pályázatokat, a 4. pontban szereplő dokumentációkat elektronikus
fizikai adathordozón (pendrive‐on; adat‐kártyán; CD‐n) is be kell
nyújtani.
A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kérhető az
info@kozihorvathnepfoiskola.hu e‐mail címen.

Ajánlott irodalom:
‐ „A haza és a szegénynép szolgálatában” /Közi Horváth József
Népfőiskola, Agyagosszergény, Szalai Viktor, 2015/
‐ „Pásztora igaz ügyeknek” /Közi Horváth József Népfőiskola,
Agyagosszergény, Szalai Viktor, 2014/
‐ A magyar emigráció életrajza 1945‐1985 /Európa Kiadó, Budapest,
Borbándi Gyula, 1989/
‐ A száműzött bíboros szolgálatában /Lámpás Kiadó, Abaliget, Msgr.
Mészáros Tibor, 2000/
‐ Dr. Közi Horváth József: Válogatás röpirataiból II. / Közi Horváth József
Népfőiskola, Agyagosszergény, Szalai Viktor, 2016/
‐ Egy élet a kereszténydemokráciáért /Barankovics István Alapítvány,
Budapest, Szabó Róbert – Gyorgyevics Miklós, 2017/
‐ Emigráció és Magyarország /Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem,
Budapest, Borbándi Gyula, 1996/
‐ Félbemaradt reformkor – Miért akadt el az ország keresztény
humanista megújulása? /Róma, 1990/
‐ Magyarok a bajor fővárosban /METEM, Budapest, Cserháti Ferenc,
2016/
‐ Mike (Mádl) János és kora 1905‐1981 /METEM, Budapest, Mike Valéria,
2010/
‐ Nincs béke szabadság nélkül / Közi Horváth József Népfőiskola,
Agyagosszergény, Szalai Viktor, 2014/
‐ Szentnek kiáltjuk! /Ohio, USA, Füzér Julián, 1987/

1.melléklet
KÖZI HORVÁTH JÓZSEF NÉPFŐISKOLA „KÖZI HORVÁTH JÓZSEF ÖSZTÖNDÍJ
PÁLYÁZAT” ADATLAPJA
Pályázó neve: …………………………………………………………………………………………………
Anyja neve: ……………………………………………………………………………………………………
Születési helye, ideje: …………………………………………………………………………………….
Lakcíme: ………………………………………………………………………………………………………..
Telefonszáma: ………………………………………………………………………………………………..
E‐mail címe: …………………………………………………………………………………………………..
Oktatási intézmény, ahol tanulmányait folytatja:
……………………………………………………………………………………………………………………….
Oktatási intézmény címe, telefonszáma:
……………………………………………………………………………………………………………………….
Évfolyam/Szemeszter: ………………………………………………………………………………………
Kar, szak: ……………………………………………………………………………………………………….
Amennyiben támogatást nyer, hová kéri az ösztöndíj folyósítását? (Húzza alá a
megfelelőt!)
Lakcímre

vagy

Bankszámlára

Folyószámlát vezető pénzintézet: …………………………………………………………………….
Folyószámla száma: …………………………………………………………………………………………
Nyilatkozat az adatkezeléshez való hozzájáruláshoz
Alulírott ……………………………………………………………………… hozzájárulok ahhoz, hogy a
pályázatomban foglalt adatokat a Közi Horváth József Népfőiskola Egyesület a pályázat
elbírálása, és az ösztöndíj folyósítása érdekében kezelje és nyilvántartsa.
Dátum: ………………………………………….
……………………………………………………..
pályázó aláírása

