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Néhol tartoznak az ösztöndíjakkal
A helyi önkormányzatok dönthetik el, hogy különítenek-e el pénzt
• Hamarosan kezdődik az új tanév, mégis vannak olyan városok, ahol 
a diákok nem kapták meg a tavalyi ösztöndíjakat. Marosvásárhelyen a 
napokban pontosították a jogosultak számát, és azt ígérték, hogy utalják 
az elmaradt összegeket. Több székelyföldi városban érdeklődtünk arról, 
hogy  kifizették-e a diákok ösztöndíját.

SIMON VIRÁG

O rszágos szinten szabályoz-
ták, hogy a helyi önkormány-
zatok adhatnak különböző 

ösztöndíjakat a tanulóknak, és hogy 
mekkora lehet a legalacsonyabb ér-
ték. A rendelkezés alapján ugyan-
akkor a helyi tanácsok dönthetik el, 
hogy tudnak-e a költségvetésből erre 
pénzt fordítani. Egy 2020-ban készí-
tett országos felmérésből kiderül, 
hogy a polgármesteri hivatalok több 
mint egyharmada semmiféle jutta-
tást nem biztosít a jól tanuló vagy ne-
héz helyzetben lévő diákoknak.

Nem voltak pontos számok

Marosvásárhelyen a legutóbbi soros 
tanácsülésen vissza kellett térni az 
ösztöndíjakat szabályozó határozat-
tervezetre, és módosítani kellett azt. 
A városháza iskolákért felelős igaz-
gatóságának vezetőjeként Horațiu 
Lobonț kifejtette, hogy bár az isko-
láktól bekérték a jól tanuló diákok 
számát, ez időközben változott, így 
a jogosultak számán is változtatni 
kellett, mivel – mint kiderült – je-

lentős eltérés van az első és a má-
sodik félévben ösztöndíjra jogosult 
tanulók létszáma között. Míg első 
félévben Marosvásárhelyen 6478 
diák részesült ösztöndíjban, addig a 

2020–2021-es tanév második felében 
ez a szám 9217-re duzzadt. De az is 
gondot okozott, hogy voltak olyan 
iskolák, amelyek vezetősége nem 
közölte le időben a pontos létszámot 

vagy időközben változtatott rajta. 
Kérdés volt az is, hogy a szakisko-
lások jogosultak-e ösztöndíjra arra 
az időszakra, amikor gyakorlaton 
vannak, így ezt is tisztázni kellett. 
A legutóbbi tanácsülésen elfogadott 
döntés értelmében tehát az elmúlt 
tanév második félévében 9217 diák 
részesül ösztöndíjban Marosvásár-
helyen. Ezt az összeget hamarosan 
átutalják az iskoláknak, így a diá-
kok előreláthatóan már az első isko-
lai napokban megkaphatják.

Időben megkapják Udvarhelyen

Székelyudvarhelyen májusban 
emelték meg a diákoknak biztosí-
tott ösztöndíjak összegét, és ennek 
értelmében már az elmúlt tanév-
ben is havi 100 lej volt a szociális, 
szintén 100 lej a tanulmányi, 120 
lej az érdem- és 150 lej a teljesít-
mény-ösztöndíj. Elfogadták azt is, 
hogy a kritériumokat az oktatási 
intézmények állítják össze. Mint 
Zörgő Noémitől, a székelyudvar-
helyi városháza sajtószóvivőjétől 
megtudtuk, napirenden vannak az 
ösztöndíjak kifi zetésével, minden 
tanintézet megkapta az igényelt 
összeget, és Székelyudvarhelyen 
évek óta nem volt elmaradás a diá-
kokat ösztönző díjak kifi zetésében. 
Azt nem tudta pontosan megmon-
dani, hogy hány diák részesül ösz-
töndíjban, mert ezeket a kimutatá-
sokat az iskolák tartják számon.

Gyergyószentmiklóson is meg-
kapták a diákok a tavalyi tanévre 
szóló összegeket, sőt a helyi költ-
ségvetésben pénzt szavaztak meg 
a 2021–2022-es tanév első felére is. 
Mint Hegyi Zsuzsanna, a városhá-
za sajtószóvivője elmondta, az el-
múlt tanévben 186-an részesültek 
ilyen típusú ösztöndíjban. A helyi 
önkormányzat döntése alapján a 
teljesítmény-ösztöndíj 160 lej, az 
érdemösztöndíj 150 lej, a tanulmá-
nyi ösztöndíj 120, míg a szociális 
ösztöndíj 100 lej havonta.

Csíkszereda alpolgármestere, 
Sógor Enikő jövő hét elejére ígért 
friss adatokat az ösztöndíjakkal 
kapcsolatban, a városháza hon-
lapján csak a 2020-as helyi tanácsi 
határozatok vannak feltüntetve, így 
nem tudni, hogy idén volt-e ezzel 
kapcsolatos döntés.

Településenként eltérő a tanulmányi 
ösztöndíjak összege
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T elt házas vállalkozói estet ren-
dezett a gyergyószéki Arbor 

Vállalkozók Szövetsége, ahol a fi a-
tal vállalkozók sikertörténeteinek 
megismerése mellett különböző 
intézményekkel történő együtt-
működésekről is szó eset. Barabás 
Csaba, az Arbor Szövetség nemrég 
megválasztott elnöke köszöntőjében 
kihangsúlyozta: a rendezvény célja, 
hogy minél több helyi vállalkozónak 
tudjanak helyet és teret biztosítani a 
bemutatkozásra, az ismerkedésre, a 
tapasztalatcserére.

A Szilágyi vendéglő udvarán meg-
tartott eseményen jelentette be Sza-
bó Zsolt, Hargita megye prefektusa, 
hogy a prefektusi hivatal és az Arbor 
Szövetség közötti partnerségi meg-
állapodás eredményeként a megyei 
kormánybiztosi hivatal jogtanácsosa, 
Páka Hunor tanácsadással támogatja 
a gyergyói vállalkozókat. „Beszéltem 
a Hargita Megyei Egészségbiztosítási 
Pénztár igazgatójával is, aki megí-
gérte, hogy a vezetőtanácsi ülésen 
megvitatják annak lehetőségét, hogy 
Gyergyószentmiklóson is fi ókot nyis-
sanak. A gyűlés után az igazgató azt 
közölte velem, nem látja ennek aka-
dályát, tehát nagy valószínűséggel 
hamarosan Gyergyószentmiklóson 

is lesz egy irodája a Hargita Megyei 
Egészségbiztosítási Pénztárnak” – 
fogalmazott a prefektus.

Sikertörténetek

Barabás Csaba, az Arbor Vállalko-
zói Szövetség elnöke fi atal vállalko-

zókkal beszélgetett, így a jelenlévők 
egy-egy sikertörténetet is megismer-
hettek. Ilyen volt annak a roma szár-
mazású fi atalnak a története, aki 
autómosót működtet és akár példa-
kép is lehet a fi atalok számára, vagy 
annak a kézműves csokoládégyártó 
fi atalnak az esete, aki gyermekko-

ri álmát valósította meg, miután 
Angliából hazatérve saját műhelyt 
indított. Az est folyamán több fi atal 
vállalkozó szólt arról, hogy a külföldi 
munkakeresés helyett miért az itthon 
maradásban látta meg a le-
hetőségeket. Kóstolással 
egybekötött termékbemuta-
tóra is sor került a vállalko-
zói esten, háromféle sajtot, 
hentesárut és bort, ugyan-
akkor teát és szörpöket is 
kóstolhattak a jelenlévők 
helyi vállalkozók jóvoltából. 
A vállalkozások szempontjából egyre 
fontosabb pályázati lehetőségekről, 
cégbejegyzéssel és egyéb ügyintézés-
sel kapcsolatos lehetőségekről is tájé-
koztatást kaptak az est résztvevői.

Sikertörténeteket hallgattak, irodanyitásról értesültek
• Van rá esély, hogy a Hargita Megyei Egészségbiztosí-
tási Pénztár fiókot nyisson Gyergyószentmiklóson – ezt 
Szabó Zsolt, Hargita megye prefektusa jelentette be 
azon a keddi vállalkozói esten, amelyet a gyergyószent-
miklósi Arbor Vállalkozók Szövetsége szervezett.

Új lendületet kapott a vállalkozói szövetség. 
Sokakat érdeklő eseményekre fókuszálnak
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