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Hunyadi János részképzős ösztöndíj
2021/2022, őszi szemeszter – pályázati felhívás

Az Innovációs és Technológiai Minisztéri-
um az Eötvös Loránd Tudományegyetem-
mel közösen pályázatot hirdet Hunyadi János 
ösztöndíjas teljes szemeszteres részképzésre, 
valamint részképzős tanulmányútra a ma-
gyarországi felsőoktatási intézmények nappa-
li munkarendű képzésén a 2021/2022-es tanév 
őszi szemeszterében.

Pályázati kategóriák, pályázható időtartamok:
1) Teljes szemeszteres részképzés – a nappali munkarendű szü-
lőföldi felsőoktatási alapképzésben résztvevő hallgatók részére: 
5 hónap, a fogadó intézmény tanév rendje szerinti kezdő és záró 
dátummal.
2) Teljes szemeszteres részképzés – a nappali munkarendű szü-
lőföldi magiszteri (mester) képzésben résztvevő hallgatók részé-
re: 5 hónap, a fogadó intézmény tanév rendje szerinti kezdő és 
záró dátummal.
3) Egyéni részképzős tanulmányút – a nappali munkarendű szü-
lőföldi felsőoktatási alapképzésben résztvevő hallgatók részére: 
2 hét – 3 hónap, 2021. szeptember 6. és 2022. február 7. között.
4) Egyéni részképzős tanulmányút – a nappali munkarendű szü-
lőföldi magiszteri (mester) képzésben résztvevő hallgatók részé-
re: 2 hét – 3 hónap, 2021. szeptember 6. és 2022. február 7. között.
5) Csoportos részképzős tanulmányút – a nappali munkaren-
dű szülőföldi felsőoktatási alapképzésben résztvevő hallgatók 
részére: 5–15 fő, 2 hét – 3 hónap, 2021. szeptember 6. és 2022. 
február 7. között.

Pályázni kizárólag elektronikus úton a martonaronurlapok.
elte.hu oldalon lehet a pályázatnak és a kategóriának megfe-
lelő pályázati adatlapon (Amennyiben valamely pályázó két 
pályázati kategóriában is benyújt pályázatot, ez esetben a pá-
lyázónak mindkét – az egyes pályázati kategóriákra vonatkozó 
– adatlapot be kell nyújtania!
A pályázati adatlap és a szükséges mellékletek elektronikus 
úton való beadásának határideje: 2021. augusztus 8., 23.59 
óra (közép-európai idő /CET/ szerint)
Telefonon (0753-094945) vagy e-mailben (offi  ce@kmei.ro) is le-
het érdeklődni, egyeztetni pályázati ügyekben.
A teljes körű pályázati felhívás megtekinthető a www.kmei.ro 
honlapon.

H I R D E T É S

 » „Ételmaradékot még 
sohasem adtam nekik, és 
tudomásom szerint más 
sem szokott. Ez régebben 
volt jellemző” – fogalmaz-
ta meg a csíkszéki gazda.

disznót tenyészthetnének, ame-
lyeket el is adhatnának, illetve 
tarthatnának kocát, szaporít-
hatnának.

Az európai párhuzamok kap-
csán a szakember azt is kifejtet-
te, hogy nehéz követendő vagy 
épp nem követendő helyzeteket 
találni, hiszen Románia helyze-
te bizonyos szempontból spe-
cifi kus, egyedülállóan létezik 
még a kis háztáji gazdaságok 
rendszere, ahol mindenki tart 
három-négy sertést. Másfelől 
a helyzet komolyságának érzé-
keltetésére azt is megemlítette, 
hogy a sertéspestis például Por-
tugáliában közel negyven éve 
van jelen, és a mai napig nem 
sikerült megállítani terjedését, 
kiszorítani az országból.

„Én ezt próbálom úgy meg-
közelíteni, hogy a törvényt fo-
gadtassuk el, úgy, hogy a leg-
negatívabb dolgokat – azaz a 
kis háztáji szaporítás és eladás 
betiltását – akadályozzuk meg. 
Ehhez viszont valamit be kell ál-
dozni, a megelőzést a kis háztáji 
gazdaságoknál is el kell kezde-
ni” – fogalmazott a Szatmár me-
gyei képviselő.

Párbeszéd szükséges
A minisztérium és az RMDSZ 
tervezete egyaránt kitér a szabá-
lyozások ellenőrzésére, betarta-
tására és a kiszabható bünteté-
sekre is, illetve külön hangsúlyt 
kapott a lakosság felvilágosítá-
sa is. Magyar Lóránd szerint az 
ellenőrzésben az állatorvosok 
tudnának segíteni, hiszen ők fo-
lyamatos kapcsolatban vannak 
az állattartó gazdákkal, fülszá-
mozás által nyilvántartják a pél-
dányokat. Mint hangsúlyozta, 
nagyon fontos megérteni, hogy 
a napokban a média kereszttü-
zébe került sürgősségi kormány-
rendelet legnagyobb problémája 
nem az, hogy takarmány be-
szerzésére vagy fertőtlenítőszer 
vásárlására kötelezné a gazdát, 
hanem, hogy a kisgazda, akinek 
van pluszban egy-két sertése, 
ezután nem tudná őket eladni, 
illetve, mivel nem szaporíthat-
na, muszáj lenne megvennie a 
nagy farmoktól azt a hibrid ma-
lacot, ami 4–5 hónapon belül 
száz kilósra nő.

„Lehet arról vitázni, hogy 
ételmaradék lehet-e vagy nem, 
de szerintem nem ez a sürgős-
ségi kormányrendelet problé-
mája. Lehet azzal riogatni az 
embereket, hogy ezek a mi ter-
vezetünkben is benne vannak, 
de fontosabbak az erős pontjai, 
hogy lehet eladni, szaporítani, 
és az is, hogy ha a településen 
megjelenik a kisgazdánál a ví-
rus, attól a nagytermelő még 
folytathatja tevékenységét. Meg 
tudnánk oldani ilyen szinten 
az egész ágazatot érintő prob-
lémát” – összegezte javaslatuk 
lényegét az RMDSZ-es politikus, 
aki szerint annak fényében kell 
megoldásokat találni, hogy az 
szinte biztos, hogy a sertéspes-
tis pár évig, évtizedig jelen lesz 
az országban, hisz nem csak a 
farmok és a kisgazdák a téma 
komponensei, hanem a vad-

disznók is problémát jelente-
nek, illetve a Román Alföldön a 
máig szabadtartásos formában 
nevelt sertések is.

Magyar Lóránd zárógondolat-
ként azt is kiemelte, már az is 
nagy lépést jelentene, ha a téma 
kapcsán elkezdődne egy párbe-
széd, ugyanis évek óta minden-
ki beszél arról, hogy megoldást 
kéne találni, de tulajdonképpe-
ni megoldással senki sem áll, 
állt elő.

Van, aki már jelenleg 
is így jár el
A sajtóban meglebegtetett új 
szabályok amúgy nem fognak 
különösebb nehézséget okozni 
a székelykeresztúri Bokor Jenő 
számára, hiszen elmondása 
szerint eddig is ezek alapján 
járt el. A négy kocát és számos 
malacot, süldőt, összesen mint-
egy harminc állatot tartó gazda 
az etetést különböző szemcsés 
gabonaőrleménnyel, azaz dará-
val oldja meg, és külön itatóban 
helyez ki friss vizet számukra. 
Ételmaradékot sohasem ad az 

állatoknak, és véleménye sze-
rint ez már nem is jellemző a 
térségben. Hozzátette: amióta 
megjelent az afrikai sertéspes-
tis Hargita megyében, a fertőt-
lenítésre is odafi gyel. „Vadászni 
is járok, és gyakran vaddisz-
nóknál mutatták ki a kórt, ezért 
is tartottam fontosnak a fertőt-
lenítést, hogy nehogy hazahur-
coljam a betegséget. Egy edény-
be rongyot tettem, arra pedig 
hipót öntöttem, és abba léptem 
bele az állatokhoz való belépés 
előtt, vagy más cipőt húztam. 
A baj hamar megtörténhet, de 
amit lehet, meg kell előzni” – 
húzta alá Bokor Jenő.

Nem hagyja magát 
eltántorítani az állattartástól
Megkeresésünkig nem is hallott 
még az új szabályozásról Bene 
Imre csíkszentsimoni gazda, 
aki saját fogyasztásra három 
disznót nevel. A részletek isme-
retében aztán úgy fogalmazott: 
az etetéssel kapcsolatos újítás 
számára sem fog nehézséget 
okozni, hiszen eddig sem etet-
te ételmaradékkal az állatait. 
„Pityókát főzök nekik, amit 
darával keverek össze, emel-
lett pedig frissen vágott zöldet 
kapnak. Ételmaradékot még 
sohasem adtam nekik, és tudo-
másom szerint más sem szokott 
a településen. Ez régebben, a 
kommunizmusban volt jellem-
ző, amikor nem volt gabona, és 
másként kellett megoldani az 
etetést. Ma már ez nem okoz 
problémát” – fogalmazta meg 
a csíkszéki gazda. Hozzátette 
azonban, hogy a fertőtlenítés 
viszont más kérdés, az nagyobb 
fejtörést fog jelenteni. „Az istál-
lóban van ugyanis minden ál-
latunk, a három disznó mellett 
egy borjú és két bárány. Ezért 
minden alkalommal, amikor 
valamelyikhez be kell menni, 
fertőtleníteni kell, ami sok ki-
adással jár. Ettől függetlenül 
ez nem fog eltántorítani az ál-
lattartástól, amit követelnek, 
teljesítjük. Számunkra fontos, 
hogy amit tudunk, próbáljuk 
megtermelni itthon, hogy leg-
alább tudjuk, mit eszünk, és 
gondoskodjunk a családról” – 
hangsúlyozta a gazda.
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A hatósági tervezet szerint csak fülszámmal ellátott sertések cserélhetnének gazdát




