
6. oldal |  2011. május 24., keddhargitanépe Körkép

csík

hirdetések

Hátrányos Helyzetű gyerekeken segítenek

Nyári óvoda a csíksomlyói iskolában 

Iskolai integrálás a célja annak a 
programnak, amelyet hároméves 
időtartamra indított el a románi-
ai gyermekmentő szervezet. A 
program keretében tanévzárás 
után nyári óvoda indul hátrányos 
helyzetű, első osztályba induló 
gyerekek számára.

takács éva
takacs.eva@hargitanepe.ro

A csíkszeredai Xántus János 
iskola pályázat útján nyer-
te el, hogy partnerként ve-

hessen részt abban a programban, 
amelyet az Európai Szociális Alap 
társfinanszírozásával bonyolítanak 
le. A hátrányos helyzetű gyerekek 
támogatását az iskola már régóta 
felvállalta, a nyári program által 
újabb gyerekek kedvezményben 
részesülnek. Összetett oktató-ne-
velő tevékenységről van szó, mely-
nek során a csíksomlyói iskolánál 
25 elemi osztályos, a taplocai is-

kolánál pedig ugyanannyi felső 
tagozatos gyereket készítenek fel 
a tanórákra, részesítenek szemé-
lyiségfejlesztésben, valamint kész-
ség- és képességfejlesztésben. A 
nehéz anyagi körülmények között 
élő gyerekek két alkalommal, kará-
csonykor és húsvétkor kaptak tar-
tós- és alapélelmiszerből álló cso-
magot (mintegy 70 lej értékben), 
továbbá 77 lej értékben tanszer-
csomaggal ajándékozták meg őket. 
Két pedagógus napi háromórás 
foglalkozás keretében igyekszik 
olyan oktatói-nevelői tevékenysé-
get végezni velük, amelyek némi-
képp pótolják mindazt, amit a csa-
ládban nem, vagy csak minimális 
mértékben kapnak meg.

A nyári vakáció első felében 15 
olyan első osztályba induló gyerek-
nek tartanak napi háromórás fog-
lalkozást a nyári óvoda keretében, 
akik nem jártak óvodába, ezért hát-
rányos helyzetből kezdik az iskolát. 

A Csíkszeredában december óta 
futó program eredményének köny-
velik el, hogy a taplocai iskolába járó 
gyerekek harmadik díjat nyertek egy 
országos plakátkészítő versenyen. A 
program célkitűzései között szerepel 
a Második esély program biztosítása: 
az általános iskolás korból kinőtt, de 
a kötelező tíz osztályt el nem végzett 
fiatalok beiskolázására.

Országos szinten 32 nevelési 
központot hoztak létre, amelyek 
lebonyolítják a 19 960 177 lej 
összértékű projektet. Ebből az ösz-
szegből 18 181 856,70 lej vissza 
nem térítendő finanszírozás, míg 
371 058,30 lej önrész. 2010-ben 
országos szinten 3688 gyerek és 
azok családjai részesültek szociális 
és nevelési támogatásban a Máso-
dik esély, az iskolaelhagyás meg-
előzése céljából létrehozott Iskola 
utáni iskola program, valamint a 
jogi, pszichológiai és szociális ta-
nácsadás keretében. 

A csíktaplocai iskolába járó gyerekek. harmadik díjat nyertek plakátjukkal

Lehetőleg ne áruházban ke-
ressünk bringát. A kerékpár-
boltokban tisztességesen ösz-

szerakják, beállítják a kerékpárokat, 
segítenek a kiválasztásban, garanciá-
lisan kijavítják a felmerülő hibákat, 
továbbá beszerezhetjük a szükséges 
kiegészítő felszereléseket. A komoly 
kerékpárboltokban, egy-két változta-
tást is meg lehet beszélni a kerékpár-
ok eredeti felszerelésén. De ha már 
túl sok alkatrészt kell cserélni, akkor 
inkább jobb más modell után nézni. 

Miért szaküzletben (nem sport-
szereket forgalmazó bolt) vásárol-
junk kerékpárt? 

Sokszor ütközünk abba a kérdés-
be, hogy milyen előnyei vannak a 
szaküzleteknek a bevásárlóközpon-
tokkal és hasonló üzletekkel szem-
ben. Sajnos ma még győzködésbe 
fulladnak a beszélgetések ezzel 
kapcsolatban, mert a pénz nagy úr. 
Azonban ha elkezdünk számolni…

A legfontosabb szempont a 
kiszolgálás minősége. Egy szaküz-
letben általában olyan eladók dol-
goznak, akik csak ezzel a témával 
foglalkoznak, rendszerint műszaki 
végzettségűek, és rendszeresen hoz-
zájutnak a legfrissebb szakmai la-
pokhoz, prospektusokhoz, hírleve-
lekhez. Ezzel szemben az áruházak 
eladói több területen is dolgoznak, 
és ugyan nem lehetetlen, mégis ne-
hezen elképzelhető, hogy minden 
kategóriában a maximumot nyújtsa. 

Sajnos sok helyen fordul elő, hogy 
egy kicsit mélyebb kérdésre az áru-
házakban nem tudnak válaszolni. 
Mindezen kívül a megfelelő szakmai 
gyakorlat megszerzéséhez – bármi-
lyen meglepő – a kerékpáriparban is 
komoly idő, úgy három év szükséges. 
Csak ennek birtokában tud valaki fe-
lelős tanácsokat adni, ami ugye a vevő 
szabadidejének eltöltését, de szélsősé-
ges esetben – hiszen járműről van szó 
– a biztonságát is befolyásolja. 

Az üzletek jellemzője az árukész-
let. Egy áruházban az árukészletet 
más szempontok alapján határoz-
zák meg, mint egy szaküzletben. Az 
áruházak fő bevételi forrása nem a 
kerékpár, tehát nem kell stratégiai 
szegmensként kezelni. Ez lehetősé-
get ad nekik arra, hogy reklámként 
használják más cikkek eladása érde-
kében. Ez azt jelenti, hogy sem szak-
mai támogatást, sem szervizhátteret 
nem nyújtanak hozzá. Ezzel a kerék-
pár lefokozódik ugyanolyan haszná-
lati cikké, mint például egy szappan. 
Különbség viszont mégis van, még 
akkor is, ha ezt néhányan nem veszik 
tudomásul: a kerékpár közlekedési 
eszköz, aminek vannak bizonyos 
biztonsági és technikai követelmé-
nyei. A szaküzletekben nem találni 
olyan típusokat, amelyek ezeknek 
a hallgatólagos szabályoknak nem 
felelnek meg. Ebből egy áruházban 
– ugye látszik? – a vevőnek csak hát-
ránya származhat.
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Hol vásároljunk biciklit?
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