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hirdetések

Kevesebb, de hosszabb vakációkat 
tervez a következő tanévre Daniel 
Funeriu oktatási miniszter. Az új 
tanévszerkezet azonban még mó-
dosulhat.

takács éva
takacs.eva@hargitanepe.ro

Nem ragaszkodnak a szeptem-
ber 15-i tanévkezdéshez, így 
a következő tanévet hétfőn, 

szeptember 12-én nyitják meg – je-
lentette be kedden Daniel Funeriu 
oktatási miniszter. A következő tanév 
ugyanannyi munkanapot tartalmaz 
majd, mint az idei, csak a vakációkat 
módosítják. Az első félévben megma-
rad az elemistáknak és óvodásoknak 
az egyhetes őszi vakáció, amelyet az 

október 22–30. közötti időszakban 
tartanak. Decemberben lezárják az 
első félévet, a karácsonyi vakáció de-
cember 13-án kezdődik és három he-
tet tart, tehát 2012. január 15-én ér vé-
get. A következő tanév második féléve 
január 16-án kezdődik, és június 22-én 
fejeződik be. Kiesik a február eleji félév 
közi vakáció, a tavaszi vakáció viszont 
kéthetes lesz, április 7–22. között. A 
következő tanév június 22-ig tart. A 
nyári vakáció 2012. szeptember 9-én 
ér majd véget. Az oktatási miniszter 
kijelentette, szeretné, ha a tanév szer-
kezete állandó maradna, nem kellene 
időszakosan változtatni, ám nem zárta 
ki, hogy már a következő tanévre, a 
curriculumtól függően, kisebb módo-
sításokat vezethetnek be. 

Változik a tanév szerkezete

Az Energia Nagykövetek elmélete 
Az Energia Nagykövetek kampány célja az energiaszegénység megoldása, valamint a családok segítése víz-

fogyasztásuk, fűtés- és elektromosenergia-fogyasztásuk kezelésében szociális szereplők beavatkozása által, akiket 
erre a célra képezünk ki. A cél megoldásokat találni a nehézségekkel küszködő emberek számára, hogy energiát és 
pénzt takarítsanak meg, olyan előnyöket élvezhessenek, mint kényelem, egészség, és végül, de nem utolsósorban, 
hogy javítsunk szociális helyzetükön.

A szociális szereplőket az energiahatékonyság elvei szerint kell kiképezni, hogy megérthessék, taníthassák 
és tanácsokat adhassanak a közönségnek, akikkel dolgoznak.

Képzési tevékenységek 

ESS – Svédország
Oskarshamn-ban minden szociális szereplőt meghívtak egy találkozóra a helyi energia- és klímatanácsadók-

kal. A nap folyamán a szociális szereplőknek lehetőségük nyílt kipróbálni egy számítógép alapú öko-autóvezetési 
koncepciót, valamint enegiatakarékosságról szóló információkat osztottak ki közöttük. Összesen 22 szociális sze-
replő vett részt az eseményen.   

 

PRIO – Franciaország
Néhány helyi szociális szervezet több képzési kurzust szeretett volna, ezért Prioriterre egy újabb képzési kur-

zust kellett szervezzen Annecy szociális szereplőinek. Hat szociális szereplő vett részt a képzésen, és már türelmet-
lenül várják, hogy az Energia Nagykövetek bizottságához tartozhassanak.

SWEA – Egyesült Királyság
A SWEA átfogóan dolgozott az egészségügy és a szociális szektor szereplőivel annak érdekében, hogy felhívja 

a figyelmet az energiaszegénységre. A SWEA nemrég egy 42 fős szociális gondozó csoportot tájékoztatott, okta-
tott. A SWEA-t ugyanakkor egy önkéntes csoport is felkereste, akik szeretnének részt venni az Energia Nagykö-
vetek projektben.

SEA – Dánia
A 3 órás Energia Nagykövet workshopon, képzésen egy 30 diákból álló iskoláscsoport (17 évesek) vett részt. 

A képzésen egy általános bemutatóban volt részük, valamint a nagykövet-tanfolyammal kapcsolatos utasításokat 
kaptak. A tanfolyam kettes modulján mind átmentek. A tanár beleegyezett, hogy a képzéseket az iskolában is 
folytassák, és hamarosan a tanterv részévé fog válni.  

SEC – Bulgária
A SEC Szófiában, Bulgária fővárosában rendezett egy képzési eseményt a szociális szereplők számára. Az ese-

ményt 2010. július 10-én tartották; 17 szociális szereplőt képeztek ki. A vizsgán mind átmentek és okleveles Ener-
gia Nagykövetekké váltak.  Kézhez kapták az Energia Nagykövetek Útmutatójának egy-egy másolatát, valamint 
az intervenciós lapok másolatát.  

A képzést és az Energia Nagykövet tanúsítását igazoló okmányok előállítását megkönnyítette a Bolgár Szociá-
lis Gondozási Ügynökséggel kötött előzetes megállapodás, valamint a Szófia Regionális Szociális Gondozási Mi-
nisztérium elvei, melyek biztosítják a jövőbeli, háztartásoknak adott tanácsadási munkánk könnyű kivitelezését. 

ECO – Spanyolország
A képzés második előadására Lleidában került sor a Lleidai Egyetem nyári képzéseinek keretén belül. A képzés 

2010. július 5–9. között volt megrendezve, 20 órát tartott összesen 17 potenciális energia nagykövet részvételé-
vel.

A következő képzés 2011-re van betervezve a regionális kormányzat (Diputació de Barcelona) közreműkö-
désével annak érdekében, hogy kiterjesszük tapasztalatainkat a többi szociális szereplő számára is a különböző 
tartományok kis- és nagyvárosaiban is.

Minden eszköz, dokumentum és hasznos anyag letölthető (vagy lesz) a következő weboldalról:
www.energyambassadors.eu

PARTNEREK
sWeA (Gloucester, Uk) – www.swea.co.uk Prioriterre (MeYthet, France)  –  www.prioriterre.org

Centre for renewable energy sources and savings – Cres 
(Pikermi – Attiki, Greece) – www.cres.gr

energikontor sydost (Växjö, sweden) – 
www.energikontorsydost.se

samsø energy Agency (samsø, denmark) – www.seagency.dk eCOserVeis (Barcelona, spain) – www.ecoserveis.net

sofia energy Centre (sofia, Bulgaria) – www.sec.bg heMPs (harghita, romania) – www.spme.ro 

ecuba (Bologna, italy) – www.ecuba.it

A harmadik szempont a garan-
cia érvényesíthetősége. Erről 
azt kell tudni, hogy egy ke-

rékpárbolt ugyan nem létezhet szerviz 
nélkül, mégsem tud csak abból megél-
ni, vagy csak nagyon nehezen. A ga-
ranciális javítások, ha mindent jól vé-
gigszámolunk, inkább veszteségesek. 
Az áruházak szervizzel nem rendel-
keznek, tehát a szaküzleteknek kellene 
felvállalniuk azt, hogy megjavítsák ga-
ranciában (is) az általuk eladottakat. 
A minőségük viszont annyira gyenge, 
hogy gyakorlatilag két-három héten 
belül kiderül valami, és a vevő (szegény, 
mit tud tenni) a műhelyben veri ki a 
balhét. Szóval ebből sokaknak elege 
lett, aminek az a következménye, hogy 
felbontották a szerződéseket, és nem 
vállalják a javításokat. Tehát valahogy 
így állunk: megveszem a kerékpárt, el-
romlik, megkeresem a garancialevélen 
a szervizek címét, kiválasztok egyet, 
elviszem, de nem vállalják, és akkor ott 

állok megfürödve. Ja, és idegeskedem, 
meg autókáztam feleslegesen. Kinek 
van erre szüksége? 

Talán a legképlékenyebb kérdés, ha 
kerékpárt (és bármi mást) szeretnénk 
vásárolni, hogy mennyit költsünk. 
Tájékozódjunk a választékról, ismer-
jük meg a legolcsóbb és legdrágább 
modellt. Kérdezzük meg az ismerőst, 
ő mennyit költött, kérdezzük meg a 
boltost, melyek a legkeresettebb (áru)
típusok. Sokszor előfordul, hogy min-
den egy kicsit drágább, mint amennyit 
előzőleg gondoltunk. Kérdezzük meg 
az eladót, mivel tud többet az egyik tí-
pus a másiknál. Ha az eladó meg tud 
minket győzni, hogy az egyik bringa 
nemcsak árban, hanem tudásban is 
jobb a másiknál, akkor feljebb léphe-
tünk a drágább felé. Érdeklődjünk, 
melyik kerékpár képviseli a legjobb 
ár/érték arányt. Nézzünk körül, hogy 
találunk-e kifutó modelleket vagy régi 
típust, régi évjáratot. Egy-két éves ke-
rékpár még nem romlott el, és lehet, 
hogy kedvezőbb árban kaphatjuk meg 
az újhoz képest. 

Ha eldőlt, melyik kategóriából 
választunk céljainknak és lehetősége-
inknek megfelelően, még akkor is na-
gyon sok szempontot kell figyelembe 
venni.

TANáCSOK BRINgáSOKNAK 19.

És a garancia?

A TANáCSOK gAzDájA:

Ballagtak a csíkszeredai Venczel József Faipari Szakközépiskola vég-
zősei. A 97 nappali tagozatos diák az érettségi vizsga szóbeli próbáit sa-
ját iskolájában, az írásbelit pedig a Székely Károly Szakközépiskolában 
berendezett vizsgaközpontban teszi le. fotó: csíki zsolt


