
512 beiratkozott pedagógusból 
462 jelent meg a tegnapi ver-
senyvizsgán Hargita megyében. 
Közülük 47-en éltek azzal a 
lehetőséggel, hogy vissza-
adják a tételt és ne írják meg 
dolgozatukat – ezzel a lépéssel 
gyakorlatilag megtartották a 
korábbi vizsgán kapott jegyük 
érvényességét.
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Összesen 47 pedagógus élt 
azzal a lehetőséggel, hogy 
visszalépjen a tegnapi 

versenyvizsgáról és tavalyi vagy ta-
valyelőtti jegyével vegyen részt az 
elosztáson. A román anyanyelvű 
óvónők közül ketten, az informa-
tika, történelem, német, mecha-
nika és pszichopedagógia szakos 
tanárok közül egy-egy, a magyar 
anyanyelvű óvónők közül 18-an, a 

magyar anyanyelvű tanítók közül 
4-en, a matematika szakos tanárok 
közül ketten adták vissza a tételt. 
A vizsga ettől függetlenül zökke-
nőmentesen zajlott.

Volt, aki folytonosságot kért 
azon a katedrán, amelyen eddig 
is tanított, mások ideiglenes áthe-
lyezést, ismét mások a tavalyi vagy 
tavalyelőtti jegyükkel szeretnének 
részt venni a július 25-én kezdő-
dő kihelyezéseken. A versenyvizs-
ga eredményeit július 18-án te-
szik közzé, az óvások után 21-én 
közlik a végleges eredményeket. 
Azok, akik hetes fölötti jegyet ér-
nek el, részt vehetnek a végleges 
katedrák elosztásában. Az első 
elosztás után üresen maradt vég-
leges katedrákra más megyékből 
is lehet jelentkezni, ezeket a kéré-
seket 29-én oldják meg. 

Augusztus 2-ig lehet iratkozni 
helyettes állásokra a tanügyben, a 
jelentkezőknek 4-én szóbeli vizs-

gára kell állniuk. A helyettes állá-
sokat augusztus 22-től 31-ig fog-
ják elosztani.

Javában zajlik a Régizenei Nyári 
Egyetem, amelyet a Csíkszeredai 
Régizene Fesztivál részeként ne-

gyedik alkalommal szervezett meg a 
Hargita Megyei Kulturális Központ 
(HMKK). A nyolc kurzuson 47 ér-
deklődő, köztük zenészek, egyete-
misták, zene szakos gimnazisták és 
kisgyerekek vesznek részt.

A kurzusok sorában az előző 
évekhez képest újdonságnak számít 
az ütőhangszeres régizenei kamara-
kurzus. Ehhez kapcsolódóan az ér-
deklődők ma 13 órától a Nagy István 
Művészeti Szakközépiskolában Sudár 
Balázs előadását hallgathatják meg.

A tavalyi évhez hasonlóan a nyári 
egyetem diákjai idén is részt vehet-
nek a reggeli közös foglalkozásokon, 
ahol reneszánsz és barokk táncokat 
sajátíthatnak el. Emellett a résztve-
vőknek lehetőségük van reneszánsz 
és barokk kamarazenélésre is. Az egy 

héten át tartó program szombaton, 
július 16-án délelőtt 11, illetve dél-
után 15 órától kétrészes koncerttel 
zárul. 

Az előző  évek hagyományaihoz 
híven a HMKK idén is ösztöndíjak-
kal támogatta a Nagy István Művé-
szeti Szakközépiskola két diákját, 
emellett a La Stravaganza régizenei 
verseny díjazott együttesének tag-
jait is. Szintén ösztöndíjban része-
sült a nagyenyedi Bethlen Gábor 
Kollégium három diákja, egyben a 
Gabrielense Régizene- és Táncegyüt-
tes tagjai, akiknek a nyári egyetemen 
való ingyenes részvételét Hargita 
Megye Tanácsa szórványprogramja 
keretében biztosítja.

A Csíkszeredai Régizene Fesz-
tivál ünnepélyes megnyitója ma 18 
órakor kezdődik a Mikó-vár udva-
rán, rossz idő esetén a Csíki Játék-
színben.
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Körkép
csík

Az már közismert, hogy október 22–31. között orszá-
gunkban népszámlálást tartanak. Az arra való felkészülés 
még az elmúlt esztendőben megkezdődött, s a tulajdonkép-
peni összeírás „előjátékaként” május 7–16. között próbanép-
számlálásra került sor. Ennek célja nem az adatgyűjtés volt, 
hanem az esetleges problémák beazonosítása és azok megol-
dása. A májusban lezajlott akció kiértékelése során felszínre 
került, hogy a megkérdezettek jelentős hányada habozott a 
válaszadással a megvalósított jövedelmeikkel és azok forrásaival 
kapcsolatos kérdésekre. A szakemberek véleménye szerint egyesek 
attól tartanak, hogy utólag az általuk közölt adatok okán az 
adóhatóságokkal szembesülhetnek. Vergil Voineagu egyetemi ta-
nár, az Országos Statisztikai Intézet elnöke a minap egy szimpó-
ziumon a következőket mondta: „A próbanépszámlálás idején 
tapasztalt egyik nagy probléma azzal volt kapcsolatos, hogy az 
emberek részletekben meg akarták ismerni, mit is feltételez ez a 
népszámlálás, miért is van szükségünk olyan sok adatra. Az em-
berek idegenkednek attól, hogy korrekt módon nyilatkozzanak 
a jövedelmeikkel és azok forrásaival kapcsolatos számadatokról. 
Meg kell magyarázni, hogy a törvény szavatolja az adatok bizal-
mas jellegét és azt, hogy azok nem használhatóak fel próbaként 
az igazságszolgáltatásban vagy fiskális célokra.”

Talán nem véletlen ez az idegenkedő, tétovázó viszonyulás. 
És talán nem is új keletű, mert a megelőző hasonló jellegű össze-
írások esetében is megmutatkozott bizonyosfajta félelem az adat-
közlés következményeitől. Volt, amikor attól félt a gazda, hogy 

elkobozzák az állatják, volt amikor attól, hogy megtiltják annak 
levágását, vagy attól, hogy újabb adót vetnek ki. A jövedelem te-
kintetében sem mindig nyilatkoznak szívesen. Vagy azért, mert 
esetleg valakik kutakodni fognak a források iránt, vagy azért, 
mert utólag megadózhatják, vagy éppenséggel elesik az a személy 
bizonyos juttatásoktól, szociális segélyektől. Jó tudni, hogy a nép-
számlálási adatokat ilyen jellegű célokra nem szabad, nem lehet 
felhasználni, azok bizalmas jellegűek mind a számlálóbiztosok, 
mind pedig az adott adatfeldolgozásban részt vevő személyek ti-
toktartásra kötelezettek, a kérdőíveket pedig utólag megsemmisí-
tik. Mindaz, ami utólag nyilvánosságra kerül,  „személytelen”, az 
összesített adatokat tartalmazza, s mint ilyen, a népesség és a la-
kások számáról, szerkezetéről, azok különböző ismérveiről nyújt 
átfogó helyzetképet. Ugyanakkor lehetővé teszi a nemzetközi ösz-
szehasonlításokat is, hisz ugyanebben az évben az Európai Unió 
összes országában népszámlálásra kerül sor.

A már említett adatösszesítő adatokat kötetek formájában 
majd csak 2013-ban hozzák nyilvánosságra, ugyanis az adatok 

feldolgozása szerfelett időigényes. De ha már a népszámlá-
lásnál tartunk, utalhatunk néhány újdonságra is. Az első 
alkalom az idei lesz, amikor adatokat, információkat gyűj-
tenek be azokról az állampolgárokról is, akik külföldön vál-
laltak munkát, s a más országok bevándorlási statisztikáival 
összehasonlítva hiteles kép nyerhető európai viszonylatban is 
az ideiglenes bevándorlókról, illetve vendégmunkásokról. Jó 
tudni azt is, hogy a számlálóbiztosok fogadása és az azokkal 

folytatott „dialógus” minden állampolgárnak törvényes kötele-
zettsége, mint ahogy az is, hogy nyilatkozzanak azon családtag-
okról is, akik nem laknak a személyazonosságiukban szereplő cí-
men. Akit nem találnak otthon, azoknak két-három nap áll 
a rendelkezésükre, hogy jelentkezzenek a körzeti bizottságoknál a 
kérdőívek kitöltése végett, mert ellenkező esetben a népszámlálás 
megszervezését szabályozó kormányhatározat értelmében 200 
lejtől 1000 lejig terjedő pénzbírságban részesülhetnek. Alig há-
rom hónap múltán több mint 120 000 számlálóbiztos veszi nya-
kába az országot, hogy felkeresse annak lakosait, a népszámlálási 
adatfelvétel érdekében. Nem kell tőlük idegenkedni, mert végső 
soron közérdek a hiteles adatszolgáltatás, az ország demográfiai 
állapotának pontos megismerése, akárcsak a lakásállomány hely-
zetének. Ami pedig a jövedelemre vonatkozó adatokat illeti: nem 
kell félni attól, hogy annak „adóvonzata” lesz.

Csak a jövedelemről ne...
                 NézőpoNt n Hecser Zoltán

Tanárok és óvónők versenyvizsgája

47 pedagógus adta vissza a tételt
47 hallgaTó a régizenei nyári egyeTemen

Barokk és reneszánsz 
dalokat tanulnak

hirdeTÉsek
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