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Már huszonnégyen jutottak diplomához az MKB 
Ösztöndíjprogrammal 
 
 
Budapest, 2016. december 16. – Az idén végzett két diákkal együtt 
huszonnégyre nőtt azok száma, akik felsőfokú képesítést vagy szakmát 
szereztek az MKB Bank ösztöndíjának segítségével. A kezdeményezésre 
továbbra is sokszoros a túljelentkezés. 
 

Az ebben az évben megüresedett tizenöt helyre több mint 100 érvényes pályázat 
érkezett a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálathoz (NGYSZ), amellyel közösen 
1997 óta működteti az MKB Bank a tehetséges, ám nehéz anyagi körülmények 
között élő gyermekek és fiatalok tanulmányait segítő ösztöndíjprogramját.  
 
A kezdeményezésnek minden tanévben száz, kiemelkedő szellemi képességű, 
de szociálisan hátrányos helyzetű gyermek és ifjú a haszonélvezője. Közülük 
minden negyedik valamelyik felsőfokú oktatási intézmény hallgatója. Idén két 
diák végzett. Egyikük, aki 2001 óta kapja az ösztöndíjat, az ELTE Bölcsészkarán 
szerzett német nyelvtanári diplomát, a másik az Edutus Főiskolán fejezte be 
tanulmányait. Ő 2002 óta részesül a támogatásban. Velük már huszonnégy fős 
az MKB ösztöndíjasok klubja, amelynek tagságában közgazdászok, mérnökök 
és orvosok mellett régész, informatikus és táncművész is akad.  
 
A bank társadalmi felelősségvállalási tevékenységének alappillérét jelentő 
ösztöndíjprogram mellett, amelynek segítségével az első végzős még 2007-ben 
vehette át a diplomáját, a bank és az NGYSZ együttműködésének a karácsonyi 
gyermekgála is része.  
 
Immár tizenkilenc éves hagyomány, hogy karácsony előtt az MKB Bank 1200, 
nehéz anyagi körülmények között élő gyermeket hív meg a fővárosi 
Operaházba, a Diótörő mesebalettre. Az előadással, az ünnepi ajándékokkal és 
finomságokkal a bank igyekszik szebbé, gazdagabbá, felejthetetlenné tenni a 
karácsonyt – a kezdetek óta közel 23 ezer gyermek számára. 
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Pethő Zsófia     Csák Csongor  
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Mobil: + 36 70 708 0571   Mobil: + 36 30 552 1230 
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