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Hunyadi János részképzős ösztöndíj 2019/2020,
tavaszi szemeszter – pályázati felhívás

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium az Eötvös Loránd Tudo-
mányegyetemmel közösen pályázatot hirdet Hunyadi János-ösztöndí-
jas teljes szemeszteres részképzésre, valamint részképzős tanulmány-
útra a magyarországi felsőoktatási intézmények nappali munkarendű 
képzésén a 2019/2020-as tanév tavaszi szemeszterében.

Pályázati kategóriák, pályázható időtartamok:
1) Teljes szemeszteres részképzés – a nappali munkarendű szü-
lőföldi felsőoktatási alapképzésben részt vevő hallgatók részére: 
5 hónap, a fogadó intézmény tanév rendje szerinti kezdő és záró-
dátummal.
2) Teljes szemeszteres részképzés – a nappali munkarendű szülő-
földi magiszteri (mester)képzésben részt vevő hallgatók részére: 
5 hónap, a fogadó intézmény tanév rendje szerinti kezdő és záródá-
tummal.
3) Egyéni részképzős tanulmányút – a nappali munkarendű szülőföl-
di felsőoktatási alapképzésben részt vevő hallgatók részére: 2 hét 
– 3 hónap, 2020. február 10. és 2020. június 30. között.
4) Egyéni részképzős tanulmányút – a nappali munkarendű szülőföl-
di magiszteri (mester)képzésben részt vevő hallgatók részére: 2 hét 
– 3 hónap, 2020. február  10. és 2020. június 30. között.
5) Csoportos részképzős tanulmányút – a nappali munkarendű szü-
lőföldi felsőoktatási alapképzésben részt vevő hallgatók részére: 
5–15 fő, 2 hét – 3 hónap, 2020. február 10. és 2020. június 30. között.

Pályázni kizárólag elektronikus úton a martonaron.elte.hu oldalon 
lehet a pályázatnak és a kategóriának megfelelő pályázati adatlapon 
(Amennyiben valamely pályázó két pályázati kategóriában is benyújt 
pályázatot, ez esetben a pályázónak mindkét – az egyes pályázati 
kategóriákra vonatkozó – adatlapot be kell nyújtania!

A pályázati adatlap és a szükséges mellékletek elektronikus úton 
való beadásának határideje: 2019. november 28., 23.59 (közép-eu-
rópai idő /CET/ szerint).

Telefonon (0753-094945) vagy e-mailben (office@
kmei.ro) is lehet érdeklődni, egyeztetni pályázati 
ügyekben.
A teljes körű pályázati felhívás megtekinthető 
a www.kmei.ro honlapon.

H I R D E T É S

BÉRBE AD

Kiadó hosszú távra marosvásárhelyi ház-
rész: egy szoba, konyha, fürdő az Avram 
Iancu utcában, kimondottan diákoknak. Ár: 
180 euró/hó. Tel.: 0744-786203.

KÜLÖNFÉLE

Eladók német, jó minőségű, bontott fa és 
műanyag termopan ablakok, egy- és kétnyí-
lósok; új bejárati ajtók, teraszajtók többféle 
méretben, új fa- és műanyag ablakok – ked-
vező áron, Kápolnáson. Szállítás megoldha-
tó. Árak: 200–2000 lej. www.szekelyhirdeto.
info. Tel.: 0742-630838.

Tovább nőtt
az átlagbér

Szeptemberben 14,7 százalék-
kal volt magasabb a  nettó 

átlagbér a tavalyi év kilencedik 
hónapjához mérten – közölte 
csütörtökön az Országos Sta-
tisztikai Intézet (INS). A nettó 
átlagbér értéke elérte a 3082 lejt, 
ami 1,2 százalékkal nagyobb az 
előző havihoz mérten. A bruttó 
átlagbér értéke 5041 lej volt. 
Az infl áció fi gyelembevételével 
számolt reálbér 10,8 százalékkal 
volt magasabb szeptemberben a 
tavalyi év kilencedik hónapjához 
mérten. A legnagyobb bérek az 
információtechnológia területén 
voltak, ahol a nettó átlagbér el-
érte a 7108 lejt, a legalacsonyabb 
jövedelmek a készruhagyártás-
ban voltak, ott a nettó átlagbér 
1762 lej volt. Az oktatásban az 
átlagbér 3337 lej volt szeptember-
ben, az egészségügyben 3705 lej, 
a közigazgatásban és a védelmi 
ágazatban 4769 lej. (Krónika)

NEM KELTETT PÁNIKOT AZ ÁGAZATBAN A KORMÁNYFŐ BEJELENTÉSE, MINDEN ESZTENDŐBEN UGYANAZ A FORGATÓKÖNYV

Szokásos év végi pénzhiány az egészségügyben
Mindössze költségvetés-ki-
egészítéssel lehet biztosítani 
az egészségügyi rendszer 
megfelelő működését.

 » BÁLINT ESZTER

Ú jabb összegeket kell ki-
utalnia a kormánynak az 
egészségügy számára a 

költségvetés-kiigazítás során, 
az érintettek egybehangzó vé-
leménye ugyanis az, hogy nem 
áll annyi pénz a rendelkezésre, 
amennyi biztosítaná év végéig az 
országos programok lebonyolí-
tását, illetve az egészségügyben 
dolgozók fi zetését. A hiány azt 
követően vált a csütörtöki nap 
központi témájává, hogy Ludo-
vic Orban kormányfő és Victor 
Costache egészségügyi minisz-
ter kora reggeli sajtótájékoztató-
jukon bejelentették: nincs elég 
pénz az idei év végéig sem a fi -
zetésekre, sem az egészségügyi 
programokra. Raluca Turcan 
kormányfőhelyettes közben je-
lezte, az egységes egészségügyi 
alap 3 milliárd lej hiánnyal zárta 
a harmadik negyedévet.

Ludovic Orban ugyanakkor 
arról is beszélt, a költségvetés-ki-
igazításhoz felmérik a szükségle-
teket. Costache pedig leszögezte, 

prioritást fognak élvezni a sür-
gősségi programok.

Azonnal reagált az elhangzot-
takra Sorina Pintea volt egész-
ségügyi miniszter, aki szerint 
semmiképp sincs ok pánikkeltés-
re. „Állandóan kongatják a vész-
harangot, de ahogyan mindig 
mondtam, az egészségügyi rend-
szer költségvetése becsléseken 
alapszik, mivel nem lehet előre 
tudni, hány páciens vesz részt a 
programokban, nem lehet tudni, 
hány új kezelés érkezik. Nagyon 
sok dolog van, amit minden év-
ben az utolsó negyedévben kell 
kiigazítani. És így van ez 10–15 
éve” – jelentette ki Pintea az An-
tena 3 hírcsatorna műsorában.

És úgy tűnik, a páciensek és 
az egészségügyi szakszervezet 
is megszokta már, hogy minden 
évben ez a forgatókönyv, hiá-
ba Orban vészjósló bejelentése, 
nem keltett aggodalmat, az érin-
tettek egyaránt bizakodóan nyi-
latkoztak, hisznek abban, hogy 
az egészségügyi minisztérium 
büdzséjét kiegészítik.

Viorel Huşanu, a Sanitas bu-
karesti szervezetének elnöke a 
Mediafax hírügynökség megke-
resésére leszögezte: mindössze 
politikai nyilatkozat Ludovic 
Orban kormányfő részéről, hogy 
nem elég a pénz az egészségügyi 

programokra és bérekre, talál-
nak majd erőforrásokat. Hozzá-
tette: az elmúlt években a no-
vember–december időszakban 
minden kormány azt mondta, 
hogy nincs pénz, aztán megta-
lálták a szükséges erőforrásokat. 
„Amúgy egyetlen kórház sem 
panaszkodott, legalábbis Buka-

restben, hogy nincs pénze. Nem 
tudom, hogy állapították meg ők 
háromnapnyi kormányzás után, 
hogy nincsenek pénzek, ismét-
lem, nekem máig nem volt ilyen 
információm” – jegyezte meg 
Hușanu.

Vasile Barbu, a Pácineseket 
Védő Egyesület elnöke is azt 

mondta, tudta, hogy hiány van 
az egységes egészségügyi alap-
ban és az országos programok 
terén, de bízik a költségvetés-ki-
igazításban. „Súlyos problémák 
vannak a fi nanszírozás biztosí-
tása terén” – fogalmazott Barbu, 
akinek amúgy meggyőződése, 
hogy végül a kormány megtalálja 
a megoldást a helyzet rendezésé-
re. „Mi azt szeretnénk, ha jobban 
kezelnék a kiutalásokat, mivel a 
most keletkezett hiány annak is 
betudható, hogy az összeget ala-
pos elemzés nélkül határozták 
meg. Másrészt nem is kezelték 
jól a pénzek egy részét, tudjuk, 
hogy pazaroltak programokra, 
jobban is lehetett volna kezel-
ni. Tudták startból, hogy defi cit 
lesz” – fejtette ki a páciensek 
egyesületének elnöke.

Ugyanakkor nem sokkal az-
után, hogy elindult a nyilatko-
zatlavina, sajtóértesülések sze -
rint épp az egészségügy fi nan-
szírozása témájában hívta a 
Cot roceni-palotába Klaus Johan-
nis államfő Ludovic Orban mi-
niszterelnököt és Florin Cîțut, 
a pénzügyi tárca vezetőjét. A 
kormányfő az egyeztetés után 
mindössze annyit mondott, hogy 
közpénzügyekről és az uniós biz-
tosról beszélgettek, részleteket 
viszont nem árult el.

Csak a szokásos. A fi zetésekre sem lenne elég a pénz kiegészítés nélkül
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