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A kolozsvári székhelyű Nyilas Misi Tehet-
ségtámogató Egyesület 2021-ben meghir-
detett pályázatára 150 pályázat érkezett. Az 
egyesület kuratóriuma egységes ismérvek sze-
rint értékelte ezeket, figyelembe véve az ígé-
retes tehetséget, a rászorultságot és a tanu-
ló esélyeit csökkentő tényezőket egyaránt. Az 
értékelés alapján szeptember 1-től negyvenha-
tan kerültek be a tehetségtámogató program-
ba, amely tanulmányaik végéig támogathatja 
őket.

Az új ösztöndíjasok száma megyék sze-
rint a következőképpen oszlik meg: Bákó 
1, Bihar 5, Fehér 1, Hargita 16, Kolozs 4, 
Kovászna 6, Maros 4, Máramaros 2, Szatmár 
3, Szilágy 4. A kiemelt összegű Bánffy Mik-
lós ösztöndíjra – kiváló eredményei és szoci-
ális háttere folytán – egy Bihar megyei XI. 
osztályos tanulót talált érdemesnek a kurató-
rium. Az öt Bihar megyei új ösztöndíjas közül 
egy-egy margittai, érkeserűi és bihari, kettő 
pedig nagyváradi.

Tanulmányi évfolyamok szerint a 46 friss 
ösztöndíjas közül 16 fő VII. osztályos, 14 
VIII.-os, 5 IX.-es, 6 X.-es, 5 XI. osztályos a 
2021/2022-es tanévben. Ők a szeptember–
december közti időszakra meg is kapták az 
ösztöndíjukat – tudatja közleményében az 
egyesület.

További 50 pályázót szintén ösztöndíjra ér-
demesnek talált a kuratórium. Ők a támogatá-
si keret szűkössége miatt várólistára kerültek, 
és annak függvényében juthatnak ösztöndíj-
hoz, hogy lesznek-e új támogatói a program-
nak.

A 2021. szeptember 1. – 2022. augusztus 
31. közötti támogatási évben a program tá-
mogatói összesen 147 tanulót és 109 egyete-
mi hallgatót részesítenek ösztöndíjban, vagyis 
összesen 256 romániai magyar fiatal tanul-
mányait segítik anyagilag és szellemileg.

Új ösztöndíjasokat segít 
a Nyilas Misi Program
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