
A szülők részéről van igény rá, 
létezik képzés is, amit a jogsza-
bály megenged, viszont mint állás 
nincs kódja: a bébiszitteri munka 
hivatalosan egyelőre csak külföl
dön létezik.
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„Van igény bébiszitte
rekre, azok képzésé
re, hiszen gyakran jól 

jönne a segítség az anyukáknak, 
például amikor a szülőknek külön
böző közös programjaik vannak, 
vagy az anyukának egyszerűen 
egy kis nyugalomra lenne szüksé
ge, de a gyereket nem akarja vagy 
nem tudja a nagyszülőkre bízni” 
– adott hangot véleményének Biró 
Izabella. A csíkszeredai anyuka 
meglátását többen is osztják, és 
közösen keresik a megoldást. 

„Partnerkapcsolatban állunk a 
Vöröskereszttel, nekik volt is gyer
mekgondozó képzésük, de érdeklő
dők hiányában abbamaradt. Most a 
sok igénylést hallva az anyukáktól, 
szeretnénk, ha ez újraindulhatna” 
– mondta el Tiboldi Bea, a Csíki 
Anyák Egyesületének elnöke. 

Ha itt a nyár
A gyermekek felügyelete év köz

ben is elég problémás, de nyáron, 
az óvodai, iskolai szünidő alatt még 
több fejfájást okoz a szülőknek. En
nek orvoslására hozta létre a Salveo 
Egészségmegőrző Központ a nyári 
óvodát és iskolát, ahová szünidőben 
naponta 9től 13 óráig, illetve 9től 
15 óráig várják a gyerekeket. „Most 
körvonalazódik a nyári programunk, 
zajlanak a gyermekfelügyelő váloga
tások. Mind szakképzett pedagógu
sokat alkalmazunk, most éppen azt 

mérjük fel, hogy a jelentkezők meny
nyire felelnek meg az elvárásoknak” – 
nyilatkozta lapunknak Kovács Réka, 
a Salveo vezetője. A központban 
baba–mama tornára is lehet jelent
kezni, ami alatt „bababarát” környe
zetben végeztetnek gyakorlatokat az 
anyukákkal és a kicsikkel. „Amikor 
anyuka lettem, akkor jöttem rá, hogy 
mekkora igény van a gyermekmegőr
zőkre, a kisegítőkre, ezért is indítot
tuk ezeket a programokat” – meséli 
Kovács Réka.

Képzés van, szakma nincs
A Salveo Egészségmegőrző Köz

pont gyermekfelügyelői állására már 
jelentkeztek olyanok is, akik idén, 
február és május között végezték 
el a bébiszitterképző tanfolyamot 
Csíkszeredában. A képzést szervező 
Serbán Zsófia lapunknak elmond
ta, nagy volt az érdeklődés a kurzus 
iránt, viszont a 22 érdeklődőből 
csupán heten adták le a jelentkezési 
iratcsomót és négyen végezték el a 
tanfolyamot. A jelentkezők többsé
gét az érdekelte, hogy a képzés után 
elhelyezkedhetneke dadaként óvo
dákban, napközikben, vagy sem. „A 
szakmai kompetenciáról szóló elis
mervényt kapnak a tanfolyam után, 
mert a képzés hivatalos, de ez nem 
egy hivatalosan elismert szakma. 
Abban bízunk, hogy a nyári szünet 
előtt elfogadják a honatyák azt a jog
szabályt, amely elismeri szakmaként 
a bébiszitteri munkát, és meglesz a 
tevékenységi kör osztályozására szol
gáló, úgynevezett CAENkódja is” 
– világosított fel Serbán Zsófia. A 
négy hónapos képzés alatt gyakorlati 
és elméleti felkészítés is folyik.  „Ta
nítunk a gyermekfejlődésről, külön
böző korú gyermekek gondozásáról, 

elsősegélynyújtásról, az elterjedtebb 
betegségek esetén az otthoni kezelé
sekről, részben a fogyatékkal szüle
tett vagy azzal élő gyerekek nevelését 
is érintjük” – tudtuk meg Pálffy Zsu
zsanna képzőtől. 

Milyen az ideális bébiszitter?
Az anyukák által felállított krité

riumoknak nem egyszerű megfelelni: 
akire rábíznák gyereküket, az legyen 
megbízható, felelősségtudó, pontos, 
kiegyensúlyozott, egészséges, humo
ros, kellemes megjelenésű, figyelmes, 
türelmes, tapasztalt, találékony, krea
tív, szeresse a gyerekeket, tudja lekötni 
azok figyelmét, színessé varázsolni az 
időt, amit velük tölt. „Az is elterjedt, 

hogy valamilyen szinten a rokonság
ból, ismerősi körből kerül babapeszt
ra, ez esetleg növeli a bizalmi szintet. 
Leginkább a munkába való visszaté
réskor fordulnak szakemberi segítség
hez az érintettek. Azt tapasztaltam, 
hogy azért a kétéves gyereknevelési 
időt kivárják az anyukák, ha valami
lyen okból nem elengedhetetlen szá
mukra, hogy korábban visszatérjenek 
munkahelyükre” – összegezte tapasz
talatait Tiboldi Bea, a Csíki Anyák 
Egyesületének elnöke. 

A bébiszittereket általában óra
bérben fizetik,  Tamás Júlia csíki 
anyuka tudomása szerint egy órára 
2től 5 lejig terjed a díjuk munkaidő 
alatt, illetve délutánonként.
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Körkép
csík

Ha a hazai üzemanyagárak emelkedéséről van szó, nem 
kell székely ember legyen senki ahhoz, hogy átlagautósként 
kinyíljon zsebében a bicska. Ha csak nincs a hátsó udvarban 
minifinomítóra szerelt, kútfúrás közben feltárt olajszökőkútja, 
vagy épp valamelyik neves multinacionális cég által nagyvo-
nalúan magánhasználatra bocsátott – természetesen cégkölt-
ségen tankolt – gépkocsija, akkor egy átlagbérből élő átlagau-
tós egy kiüresedő üzemanyagtartály újratöltését napjainkban 
az élet egyik legköltségesebb rituáléi közé sorolja. A kevesebb 
mint negyven liter üzemanyagért tegnap egy csíki töltőállomásnál 
hagyott jóval több mint kétszáz lejem kapcsán engem bizony az 
se vigasztal, ha német, brit, holland vagy csóró, 1600 eurós mini-
málbérből nagy nehezen megélni próbáló luxemburgi autóstársam 
régóta bő 1,5 eurós, azaz 6 lejnél is drágább üzemanyagot tankol. 
De hát az én pénzem, az én nyomorúságom. Panaszkodni lehet, de 
minek – járjon biciklivel, akinek nem tetszik a helyzet.

Az üzemanyagár-kalkulálás „rugalmas” szabályai fölött 
azonban továbbra sem tudok napirendre térni. Hogy lehet az, 
hogy míg például Magyarországon a benzinkutak árai között 
akár tízszázalékos eltérés is előfordulhat, addig itthon az olaj-
társaságok között a tökéletes versenyszellem azonos árakat, vagy 
legjobb esetben 1-2 százalékos eltéréseket eredményez? Az ár-
kartellezés gyanúját ugyan a tavaszi ébredés során Emil Boc is 
felkeltette, hogy aztán meglehetős igyekezettel próbálja a témát a 
Versenytanács figyelmébe is ajánlani. Vizsgálat is lett a noszoga-
tásból, a megállapításokkal megtöltött sok száz oldalas papírhe-
gyek azonban eddig konkrét eredmények vagy árkartell-bizonyí-

tékok felmutatása nélkül mehetnek a hulladék-újrahasznosítóba. 
Pedig a romániai üzemanyagár-kalkulációs szabályok sajátos ér-
telmezése már a Versenytanácsnak becézett sóhivatalnál jóval ko-
molyabb körökben, a Román Nemzeti Bankban is szemet szúrt. 
Bár az ejnye-bejnye kijelentések megvoltak, a hatás elmaradt, 
sőt kartell- és túlzott árakra vonatkozó vádjaival már a minisz-
terelnök is elhallgatott. Illetve történt még egy apróság: a román 
kiskereskedelmi üzemanyagpiacot domináló OMV–Petrom úgy 
döntött, ezután nem kelti fölöslegesen a hangulatot, azaz nem 
harangozza be előre ármódosításait sem. Akit érdekel, ráér majd 
a töltőállomásoknál hüledezni. 

A romániai üzemanyag-kórképtörténet végére ezzel, úgy 
tűnik, pont kerül – az országban jól begyakorolt széttárt két kar 
gesztusa sajnos eltörölhetetlen hagyományokkal bír. A csökkenő 
olajárak, erősödő lej–dollár árfolyam ellenére heti rendszerességgel 
pár banival följebb kúszó üzemanyagárak mögött pedig a hivatalos 
indoklás szerint árkartell nincs, ha van is, nem lehet bizonyítani. 
Legalábbis nálunk.

Érdekes módon a héten az üzemanyagárak elmúlt há-
romévi alakulása kapcsán a német kartellhivatal is letett az 
asztalra egy jelentést. A jelentés persze Németországra vo-
natkozik, de az áthallás döbbenetes: az ottani versenyhivatal 
2007 januárja és 2010 júniusa között száz-száz üzemanyag-
kút ármozgását követte Hamburgban, Kölnben, Lipcsében és 
Münchenben. Megállapították, a benzinárak Németország-
ban különösen ünnepek, szabadságok ideje előtt és hétvégeken 
drágulnak, adott esetben csak pár napra, néhány órára. A 

vizsgálat szerint „az ármegállapítások” kezdeményezőiként csak-
nem mindig a két piacvezető jelenik meg: ha az első számú kon-
szern emeli az árakat, akkor néhány órán belül a második is követi, 
majd csatlakozik a harmadik is, így az emelés országossá válik. Az 
árcsökkenések is ugyanígy gyűrűznek végig, csak épp sokkal lassab-
ban. (Nálunk például a Petrom új árai legkésőbb egy nap eltéréssel 
előbb a Rompetrol, majd a többi töltőállomás áraiban is tükröződ-
nek.) A német hatóság szerint a konkurencia megfigyelésére és nyo-
mon követésére valamennyi nagy olajtársaság kiterjedt rendszerrel 
rendelkezik, ezért a „megfogható, tiltott” egyeztetések is feleslegesek. 
A társaságok ellen így a versenyhatóság közvetlenül fellépni nem 
tud, de a fúziók engedélyezése során viszont ígérete szerint jóval 
kritikusabb hozzáállású lesz. Vajon a román Versenytanács is?

Versenyszellemtelenség
              NézőpoNt n Domján Levente 

Délutáni „anyapótló”. Sokan fordulnának bébiszitterhez, de az anyák képzett személyt keresnek

A jogszAbáLy szerint KépezHetneK bébiszittereKet – De iLyen áLLás neM LéteziK

Gyerekvigyázók fantomállásban

hirDetéS

teLt Ház a 19. CsÍKeXpÓ
nemzetközi kiállítás és vásáron!

Tisztelje meg kiállítóink 
erőfeszítéseit azzal,  

hogy ellátogat  
a VÁKÁR LAJOS  

Műjégpályára

2011. június 2–5. között

Autók, kerti bútorok, kertészetek, élelmiszerek, ruhaneműk, 
zöld energia, korszerű ipari termékek, testápolószerek, háztartási 
cikkek, katonai és munkaruházatok, bútorok és rengeteg más ter
mék, közel 100 kiállító bemutatásában!

A BELÉPŐ INGYENES!

CSÍKEXPÓ, AHOL A TERMÉK BESZÉL!


