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Mától lehet igényelni a Szülőföldön magyarul 

program keretében a nevelési, oktatási, valamint 

tankönyv- és taneszköz-támogatásokat, illetve a 

hallgatói támogatást a 2017/2018-as tanévre, a 

pályázatokat március 14-ig fogadják – adta hírül 

közleményében a Romániai Magyar Pedagógu-

sok Szövetsége (RMPSZ).

A nevelési, oktatási, vala-
mint tankönyv- és tan-
eszköz-támogatás érté-

ke 22 400 forint (mintegy 330 
lej), a hallgatói támogatás pe-
dig 2800 forint (körülbelül 42 
lej), tehát nem változott az elő-
ző évhez képest.

Idén is az RMPSZ szervezi

A Bethlen Gábor Alapkeze-
lő Zrt. által meghirdetett prog-
ram romániai lebonyolítója 
idén is az RMPSZ. 

Támogatásra jogosultak 
azok az óvodáskorú gyerekek, 
akik a 2017/2018-as tanév kez-
detétől Romániában működő 
akkreditált óvodában magyar 
nyelvű nevelésben vesznek 
részt, illetve azok az általá-
nos- és középiskolás tanulók, 
akik 1999. augusztus 31-ét kö-
vető időszakban születtek és 
Romániában működő, akkre-
ditált oktatási intézményben 
alap- vagy középfokú tanulmá-
nyaikat folytatják. Kérhetik a 
támogatást azok a középisko-
lai tanulók is, akik a folyó tanév 
megkezdéséig tizennyolcadik 
életévüket betöltötték, de az 
adott állam közoktatási rend-
szerének tanulmányi időszak-
ra vonatkozó rendelkezései 
szerint kötelező képzésben ré-
szesülnek. A program felté telei 

alapján hallgatói támogatásban 
részesülhet az a nappali tago-
zatos hallgató, aki Romániában 
működő felsőoktatási intéz-
ményben alap vagy magisz-
teri tanulmányait egészben 
vagy részben magyar nyelven 
folytatja. A támogatás a folyó 
tanévre egyetlen alkalommal 
igényelhető.

A szükséges okmányok

Az igényléshez szükséges 
a gyermek(ek) születési anya-
könyvi kivonatának vagy sze-
mélyazonosító okiratának fény-
másolata, valamint a szülő/tör-
vényes képviselő érvényes sze-
mélyazonosító okiratának fény-
másolata. Ugyanakkor csatol-
ni kell a gyermek(ek) iskolalá-
togatási/óvodalátogatási iga-
zolásának eredeti példányát, 
amely tartalmazza az adott 
osztály/ tagozat/ csoport tan-
nyelvének megjelölését, vala-
mint a 2017/2018-as tanév el-
ső félévében felhalmozott iga-
zolatlan órák számát az osz-
tálytanító vagy az osztályfőnök 
aláírásával hitelesítve. A fakul-
tatív magyar nyelvű oktatás-
ban részesülő tanulók eseté-
ben az igazolásnak tartalmaz-
nia kell a hivatalosan előírt, ma-
gyar nyelven tartott órák szá-
mát és a 2017/2018-as tanév el-

ső félévében felhalmozott iga-
zolatlan órák számát. Az opci-
onális magyar nyelvű oktatás-
ban részesülő tanulók eseté-
ben az igazolásnak tartalmaz-
nia kell a hivatalosan előírt ma-
gyar nyelven tartott órák szá-
mát és a 2017/2018-as tanév első 
félévében felhalmozott igazolat-
lan órák számát. A moldvai ma-
gyarok magyar nyelvű oktatás-
ban való részvétele esetében is-

kolalátogatást igazoló irat, vagy, 
amennyiben a helységben nincs 
hivatalos magyar nyelvű okta-
tás, az RMPSZ által kiállított, 
magyar nyelvű oktatásban va-
ló részvételt igazoló irat erede-
ti példányát is be kell mutatni. 

A hallgatói támogatás eseté-
ben az igénylő érvényes sze-
mélyazonosító okiratának 
fénymásolatát, valamint a hall-
gató jogviszonyát igazoló ok-

irat eredeti példányát is be kell 
mutatni, amely igazolja, hogy 
tanulmányait egészben vagy 
részben magyar nyelven foly-
tatja. További részletekért a 
www.szulofoldonmagyarul.ro 
honlapot érdemes felkeresni. 
Az elmúlt évben egyébként kö-
zel 150 ezren igényelték a tá-
mogatást, ebből 1843 hallgatói 
kérelem volt.

GYERGYAI CSABA

Meghirdették a Szülőföldön magyarul program idei pályázatát

Igényelhetők a támogatások

A támogatások mértéke nem változott az előző évhez képest

Az eddiginél lassúbb béremelést ígér a Viorica Dăncilă vezette kormány
Két-háromszor is lassúbb 

ütemben nő a romániai mi-
nimálbér a Dăncilă-kormány 
programja szerint, mint az 
előző szociálliberális kabine-
tek ütemtervében – hívta fel 
a figyelmet tegnap a Ziarul 
Financiar gazdasági és pénz-
ügyi napilap, rámutatva, 2019-
ben és 2020-ban egyaránt alig 
100 lejjel lesz magasabb az 
összeg az előző évinél. A hét-
főn hivatalába lépett kormány 
bejelentései szerint a mini-
málbérnek 2020-ra kell elér-
nie a nettó 300 eurót (tegnapi 
árfolyamon mintegy 1395 lej) 
a mostani nettó 1162 lejről. A 
prognózisban szereplő növe-
kedés tehát elmarad az eddigi 
gyakorlattól, 2017-ben például 
15 százalékos emelést irány-
zott előre a szociálliberális 
kormány.

A ZF a cikkben arra is emlé-
keztet, hogy jelenlegi bruttó 413 
eurós (nettó 252 euró) minimál-
bérrel Románia továbbra is az 
utolsó előtti helyen áll európai 
uniós viszonylatban, kizárólag 
Bulgáriát előzi meg, ahol ettől a 
hónaptól emelték bruttó 260 eu-
róra (nettó 226 euró) a kormány 

által garantált összeget. Össze-
hasonlításképpen, a cseh mini-
málbér 40 százalékkal maga-
sabb a romániainál, utóbbi pe-
dig csaknem egy harmaddal 
alacsonyabb, mint a lengyel.

A gazdasági lap szerint azon-
ban Romániában mindenképp 
szükség van a minimálbér 

emelésére olyan körülmények 
között, hogy minden három al-
kalmazottból egy ennyit visz 
haza, az elvándorlás miatt pe-
dig a munkaerőpiac elég ko-
moly deficittel küzd. Csak az 
elmúlt egy évtized leforgása 
alatt több mint 3 millió román 
állampolgár vállalt külföldön 

munkát az itteninél 4-5-ször 
magasabb fizetésekért.

A szakértők azonban egy-
re borúlátóbbak, a lap újságíró-
ja szerint ma már sokan vélik 
úgy, hogy függetlenül a kor-
mány döntésétől, a minimálbér 
emelése negatív hatással van a 
munkaerőpiacra.

„Az évi 100 lejes minimálbér-
emelésre a kormány beavatko-
zása nélkül is számítani lehet. 
Úgy gondolom, aki még mindig 
minimálbért fizet, vagy rosszul 
tervezte meg a fejlesztéseket, 
vagy más oka van arra, hogy 
így járjon el” – értékelt a ZF-
nek Florin Godean, az Adecco 
Romania munkaerő-toborzó és 
-kölcsönző cég igazgatója. Meg-
látása szerint különben illú-
zió egyáltalán azt hinni, hogy 
a kormány jelen pillanatban 
tud bármi olyant tenni, ami jó-
tékony hatással bírna a mun-
kaerőpiacra, legalábbis ami a 
magánszektort illeti. Ennek oka 
– mint hangsúlyozta –, hogy a 
kormányok „a gyakori változá-
sok miatt nem tudják vagy nem 
értik, hogy mi történik, vagy 
mindkettő”, miközben a mun-
kanélküliség hónapról hónapra 
csökken. Az üzleti szféra kap-
csán pedig ismételten felhívta 
a figyelmet arra, hogy a vállal-
kozók éppen az említett gya-
kori változások miatt állandó 
kivárásban vannak, hogy „ele-
jét vegyék a meglepetések ha-
tásának, amikre valószínűleg 
idén is számítani kell”.

Alig évi száz lejjel nőhet a következő két évben a minimálbér
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