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Ösztöndíjak emelésének kezdeményezése 

 
A 2012 márciusában szervezett tehetségnapunkat követően egyik támogatónk, a 10 éve 

mellettünk álló, Dr. Vajna Zoltán akadémikus keresett meg bennünket, kérve, hogy az alábbi levelet 

juttassuk el támogató-társaihoz. Az Egyesület Kuratóriuma, hosszas tanácskozást követően, a 

Professzor úr alábbi sorainak elküldése mellett döntött.  
 

Kedves Támogató-társam! 

 

Márciusban Kolozsváron feledhetetlen élményben volt részünk a Nyilas Misi Tehetségnapon. Szívet 

melengető esemény volt ez és két dologra tanított meg minket, bámuló résztvevőket. 
 

Az egyik, hogy ezek a gyerekek nagyon függenek a mi támogatásunktól, a másik, hogy általában nem 

csak pénzben, de szeretetben is szűkölködnek. Tehát nagyon igénylik a velünk, támogatókkal kialakított minél 

közvetlenebb kapcsolatot, mert nagyon fontos nekik a szeretetünk, az a tudat, hogy van valahol, talán nagyon 

távol, valaki, akinek ők fontosak, aki törődik velük.  
 

Tíz évvel ezelőtt az Egyesület 10.000 forintban határozta meg egy gyermek havi támogatását. Amikor 

közülünk sokan beléptünk ebbe az akcióba, ez az összeg még egy reális érték volt. De mára – ezt mindannyian 

érezhetjük – már nem az. A költségek Romániában is ugyanúgy emelkedtek, mint Magyarországon. Úgy 

gondolom, hogy nekünk, támogatóknak el kell gondolkoznunk azon, hogy a segítségünk, a támogatásunk 

ténylegesen mit ér ma. Az a tiszteletteljes javaslatom, hogy emeljük meg a havi támogatási összeget 15.000 

forintra, azaz a fél támogatásokat 7.500 forintra.  

Az Egyesület vezetőségével erről Kolozsváron tárgyalva kiderült, hogy ők a lemorzsolódástól félnek, 

attól, hogy egy központilag kimondott emelés esetén többen lemondják a támogatásukat és az érintett gyermekek 

támogatók nélkül maradnak. Az én véleményem ezzel szemben az, hogy aki belépett ebbe az akcióba, azért tette, 

mert segíteni akar arra rászoruló, nehézsorsú gyermekeknek, és számukra nem lesz se elriasztó, se 

megalapozatlannak tűnő egy ilyen javaslat. 

 Ezt a levelet én írom, Önnek egy támogató-társa, tehát nincs semmilyen központi kezdeményezés, pláne 

kényszer. Eszerint döntése teljesen önkéntes, de természetesen meghatározó a továbbiakra, hiszen akár egy 

támogató elvesztése is már egy gyermek sorsát teheti tönkre, ami nagyobb tragédia lehet, mintha nem 

változtattunk volna semmit.  

 

Segítő szándékában és megértésében bízva tisztelettel üdvözli támogató-társa, 

Vajna Zoltán. 

 

A támogatási összeg emelésének időszerűségével Egyesületünk vezetősége is egyetért, hiszen 

az elmúlt évek során az iskoláztatás költségei kétszeresére nőttek a 10 évvel ezelőtti kiadásokhoz 

képest.   

Az ösztöndíjasaink segítése mellett azonban kiemelt fontosságúnak tartjuk a támogatókkal 

kialakított bizalom megtartását és a közösen felépített Program biztonságos működtetését. Éppen ezért 

az ösztöndíjak emelését egy folyamatban képzeljük el, és semmiképp sem szeretnénk a már 

programban levő támogatókat ösztöndíjemelésre kötelezni. 

 

Az idei támogatási évben, a januári hónaptól kezdődően minden ösztöndíjasunknak – a 2012-

ben sikeresen pályázott, de várólistára került tanulóknak is – sikerült támogatót találni, amit a 

támogatóink összefogásának is köszönhetünk. Ezért úgy döntöttünk, hogy a januártól csatlakozó 

támogatók befizetéseinek felhasználásával már ebben a támogatási évben elindítjuk az emelt 

ösztöndíjak bevezetését a kiválóan tanuló, leginkább rászoruló ösztöndíjasaink körében, a támogatási 

összeg 50%-kal való megemelésével. Az idei évben legalább 20 tanuló emelt ösztöndíját szeretnénk 

biztosítani az újonnan csatlakozó támogatók befizetéséből. 
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 A következő támogatási évtől kezdődően, 2013 szeptemberétől pedig az újonnan jelentkező 

támogatókat 7 500 illetve 15 000 forintos támogatási összeg felajánlására kérjük. 

 

 Hangsúlyozzuk, hogy a már programban levő támogatóink körétől nem várjuk el a támogatási 

összeg megemelését, viszont lehetőségként ezt mindenkinek felajánljuk. Így, amennyiben mostani 

támogatóink az ösztöndíj emelésének indokoltságával egyetértenek és anyagi helyzetük is megengedi, 

lehetőség van arra, hogy akár most, év közben, akár a következő támogatási évtől kezdődően emelt 

ösztöndíjjal támogassák pártfogoltjukat, függetlenül attól, hogy ösztöndíjasuk az Egyesület által emelt 

ösztöndíjra gondos mérlegelés útján a legrászorultabbaknak talált tanulók közé tartozik-e. 

 

 Amennyiben már az idei évben szeretne emelt ösztöndíjat küldeni támogatottjának, kérjük, 

erről a januári hónap folyamán tájékoztassa az Egyesület munkatársait, hogy ennek megfelelően 

szervezhessük az emelt ösztöndíjra kiválasztott tanulók támogatását. 

 

 

 
 Megértésüket kérve, tisztelettel: 

 

 

Péntek János,  

a Nyilas Misi Tehetségtámogató Egyesület elnöke.  
 

 


