
Kérjük, adja tovább e felhívást; segítsen barátai, kollégái körében további támogatókat találni! 

 

Kárpátaljai tehetségmentő program 
 

A kolozsvári székhelyű Nyilas Misi Tehetségtámogató Egyesület, amelyet erdélyi és magyarországi 

egyetemi  tanárok  alapítottak,  immár  13  éve  sikeresen  működik.  Tehetségtámogató  programja 

keretében évente 250-300 erdélyi középiskolás vagy középiskolába készülő, jól tanuló, nehéz sorsú 

magyar  gyermek  kap  ösztöndíjat.  Ösztöndíjasaink  közül  több, mint  700-an   érettségiztek,  nagy 

többségüket egyetemre is felvették (részletes információ a honlapon:  www.nyilasmisi.ro). 
 

Az eddigi eredményeken  felbuzdulva és a tapasztalatokat felhasználva, a  2015/16. tanévtől ezt a 

programot az Egyesület Magyarországon bejegyzett alapítványán, a Kolozsvári Nyilas Misi 

Tehetségtámogató  Alapítványon  keresztül a kárpátaljai magyar diákokra is kiterjesztettük. Azt 

tapasztaljuk ugyanis, hogy Kárpátalján is sok hátrányos helyzetű, tehetséges gyermek kallódik el, 

elsősorban anyagi okok miatt. 
 

A kárpátaljai magyar iskolákba eljuttatott ösztöndíj pályázatra azok jelentkezhetnek, akiknek a 

családjában az egy főre eső jövedelem nem éri el a létminimumot, tanulmányi eredményük pedig 

kitűnő   vagy   jeles.   A   tanulók   pályázatait   a   kárpátaljai   program   működtetésében   résztvevő 

magyarországi és kárpátaljai tanárok rangsorolják. 

 

A támogatás összege havonta 10 000 Ft, azaz évi 120 000 Ft. Ennek 10 %-át a program fenntartásához 

szükséges adminisztrációs költségek fedezésére fordítjuk, és havi 9 000 forintot (évi 108 000 forint) 

juttatunk el egy-egy ösztöndíjas tanulónak. A kárpátaljai tanulók támogatására szánt pénzösszegeket 

az alapítvány más programjaitól teljesen elkülönítve kezeljük. 

 

Az  ösztöndíjas  tanulók  szüleinek  az  alapítvánnyal   kötött  szerződésben  vállalniuk  kell,  hogy 

gyermeküket magyar tannyelvű iskolában taníttatják, és az ösztöndíjat kizárólag a gyermek 

iskoláztatására költik. A tanulók pedig kötelesek évente beszámolni tanulmányi eredményük 

alakulásáról. A támogatók megkapják a számukra kiválasztott tanulók címét, bemutatkozó levelét és 

fényképét, így kapcsolatba is léphetnek velük. 
 

Ha módjában áll, kérjük, segítsen egy kárpátaljai, magyarul tanuló, tehetséges és rászoruló 

gyermeket legalább egy éven keresztül havi 10 000 vagy 5 000 forintnyi összeggel! Munkahelyi, 

baráti, egyházi közösségek jelentkezését – vagy akár egyszeri adományát is – szívesen fogadjuk. 

 
Támogatási szándékát kérjük az alábbi címen jelezni: Nyilas Misi Alapítvány Kárpátalja 

Levelezési cím:  nyilasmisi.karpatalja@gmail.com          Postai cím 1112 Budapest, Komondor u. 8. 

A támogatásra felajánlott összeget az alábbi bankszámlaszámra várjuk: 

Bankszámlaszám: 11706016-20830775 A  bankszámla  elnevezése: Nyilas Misi Alapítvány Kárpátalja 

Számlavezető bank neve és címe: OTP Bank Nyrt, 1253 Budapest, Pf. 18. 

Számlatulajdonos neve: Kolozsvári Nyilas Misi Tehetségtámogató Alapítvány 

A megjegyzés rovatba kérjük feltüntetni: a kárpátaljai tehetséges tanulók támogatására 
 
 

Köszönettel, az alapítvány képviselői és a kárpátaljai tehetségmentő program vezetője: 

 

  É. Kiss Katalin Péntek János Kurtán Zsuzsa 

akadémikus, egyetemi tanár, PPKE és akadémikus, egyetemi tanár egyetemi docens, a kárpátaljai 

      MTA Nyelvtudományi Intézet Babeş–Bolyai Tudományegyetem  program vezetője 

 

http://www.nyilasmisi.ro/
mailto:nyilasmisi.karpatalja@gmail.com

