
Még az idén gyakorlatba ültetné 
a kormány a múlt héten megsza-
vazott, a nyugdíjasokat támoga-
tó szolidaritási kosár elnevezésű 
programot. Az elképzelések sze-
rint a tartós alapélelmiszerekhez 
mintegy 20 százalékkal olcsób-
ban juthatnak hozzá az arra jogo-
sult nyugdíjasok.

Hecser Zoltán
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Két hónappal azt követő-
en, hogy a kormány egy 
memorandumot fogadott 

el a szolidaritási kosár létrehozásá-
ról, a múlt héten újból napirendre 
tűzte a Boc-kabinet a kosár ügyét: 
a szeptember 21-i kormányülésen 
határozatot fogadtak el a nyugdíja-
sokat támogató szolidaritási kosár 
elnevezésű programra vonatkozó-
an. Az eredeti tervezethez képest 
sok minden megváltozott. Így 
például a program haszonélvezői 
azok a nyugdíjasok lehetnek, akik 
havi nyugdíjának kvantuma kisebb, 
mint az országos átlagos nettó bér 
(annak jelenlegi szintje 1250 lej kö-
rül van). Az eredeti elképzelésben 
még szerepeltek friss áruk is (tej, 
vaj), de ezek kikerültek, és csak tar-
tós alapélelmiszerekhez – köztük 
cukorhoz, kukoricaliszthez, fehér-
liszthez, rizshez – a lehetséges legol-
csóbb áron juthatnak majd hozzá az 
érintett nyugdíjasok. Hogy ezen az 

áron mi is értendő, nem tudni, de 
a kezdeményezők becslései szerint 
egy kg rizs ára 4,30–4,40 lej körül 
lenne, egy kg cukoré 4 lej körül, egy 
kg liszté pedig 2,60–2,70 körül.

A szolidaritási kosár bevezeté-
sét egyrészt azzal indokolták, hogy 
2012-től kezdődően megszűnik az 
Európai Unió által finanszírozott 
hátrányos helyzetűeknek juttatott 
évenkénti „segélycsomag” (liszt, cu-
kor, kukoricaliszt, tejpor stb.), más-
részt pedig nem lehet figyelmen 
kívül hagyni azt sem, hogy a nyug-
díjasok családi költségvetésének 
kiadásai 60 százalékát jelentik az 
élelmiszerekre fordított költségek, 
míg a többi háztartások esetében 
átlagosan csak 42 százalékot. 

A tervezetben még az szerepelt, 
hogy a kosárba belekerülő élelmi-
szerekre központi szinten írnak ki 
közbeszerzési eljárást. Most viszont 
másképp döntött a kabinet: a kor-
mányülés után kiadott sajtóközle-
ményben az szerepel, hogy a me-
gyei, illetve helyi önkormányzatok 
kereskedelmi társaságokat fognak 
létesíteni, vagy a már meglévő ke-
reskedelmi társaságok tevékeny-
ségét bővítik, és azok fogják majd 
lebonyolítani a közbeszerzési eljá-
rást, az élelmiszerek raktározására 
pedig az állami tartalékalap biztosít 
majd tárolási felületeket. A majdani 
terméklistát a közigazgatási és bel-
ügyminiszter, valamint a mezőgaz-

dasági miniszter közös rendeletével 
hagyják jóvá, az érintett nyugdíja-
sok által megvásárolható havi ter-
mékmennyiséget pedig a belügyi 
és az egészségügyi miniszter közös 
rendeletével. 

A kormány illetékesei szerint a 
program gyakorlatba ültetése nem 
feltételez állami alapokból történő 
szubvencionálást, mert valószí-
nűsíthető, hogy a közbeszerzési 
eljárások során a gyártók kedvező 
árajánlatokkal fognak előrukkolni, 
a központi és a helyi közigazgatási 
intézmények részéről pedig csupán 
utólagos szervezési erőfeszítésekre 
lesz szükség. Ennek kapcsán azon-
ban megjegyezendő, hogy nehezen 
feltételezhető a szervezési erőfeszí-
tések elégséges volta. 

Egyes helyhatóságok részéről 
máris megfogalmazódtak olyan vé-
lemények, miszerint ennek a prog-
ramnak a gyakorlatba ültetése olyan 
pluszterheket jelentene, amellyel 
várhatóan képtelenek lesznek meg-
birkózni: annak az árunak a terme-
lőtől, a beszállítótól el kell jutnia a 
haszonélvezőhöz, tehát meg kell 
szervezni a szállítást, a raktározást, 
az ügyintézést, ráadásul maga az 
árusítás is „költségtényező”, aminek 
be kell épülnie az eladási árba. Így 
pedig nehezen képzelhető el, hogy 
az a cukor esetleg 20 százalékkal 
olcsóbb legyen, mint egy diszkont 
áruházban árusított cukoré. 
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> „Magyar ember dallal vigad”. 
Magyar nóták csendültek fel vasárnap a 
szentegyházi Gábor Áron Művelődési 
Házban. A Mosoly Kulturális Egyesület 
által szervezett, valamint a megyei tanács 
által támogatott magyar nótaéneklési 
verseny célja elsősorban a dalkultúra fej-
lesztése, valamint a magyar nótakultúra 
építése, hangsúlyozta a rendezvény egyik 
ötletgazdája, a csíkszentkirályi György 
Mónika, hozzátéve, „Ne hagyjuk kihalni 

azt, ami a miénk!” György László, a mű-
velődési ház igazgatója elmondta, a mél-
tán népszerű népdalversenyek mintájára 
nótaversenyt is lehetett szervezni a kul-
túrotthonban. „Egy ütőképes zenekart 
kellett találnunk az eseményhez, akik sok 
nótát ismernek és kísérhetik a versenyző-
ket. Így esett a választás a Csíkmadarasi 
Népi Zenekarra, akiknek repertoárjuk 
ilyen téren nagyon széles” – számolt be 
lapunknak a kultúrigazgató. A verseny-
zőknek két nótát kellett elénekelniük: 
egy lassút, amit andalgónak vagy hallga-

tónak is hívnak, valamint egy csárdást. A 
versenyre 26 amatőr nótaénekes jelent-
kezett Parajdról, Székelyudvarhelyről és 
környékéről, Bögözről, Szentegyházáról, 
Csík és Gyergyó környékéről, valamint 
Balánbányáról. A vállalkozó kedvű éne-
keseket egy háromtagú zsűri bírálta: 
Oláh Aranka magyarnóta-énekes, Péter 
Csaba, a Hargita Megyei Művészeti Nép-
iskola Igazgatója, valamint Sorbán Enikő 
homoródalmási zenetanár.

Végül dicséretben részesült Konrád Imre 
Szentegyházáról, a gyergyószentmiklósi 

Burján Izabella, valamint Balázs Anikó 
Homoródalmásról. Harmadik díjat ka-
pott Benedekfy Emília Tusnádfürdőről, a 
második helyezést pedig a bögözi Csomor 
József kapta. Az első díjat a zsűri a parajdi 
Kelemen Magdolnának ítélte oda kivételes 
nótaénekléséért. Mellettük Szabó József ré-
szesült különdíjban Csíkszentmártonból, 
akit a közönség választott meg kedvence-
ként. Az esemény a versenyzők nótáinak 
elhangzása után díjátadással, valamint egy 
közös nóta eléneklésével zárult, Magyar 
ember dallal vigad címmel.

Étolajárat tanulmányozó nyugdíjas hölgy. A jogosultak 20-30 százalékkal is olcsóbban kaphatják meg az alapélelmiszereket fotó: mediafax
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Lesz szolidaritási kosár
KezdődneK az év eleji felméréseK

Első lépés 
a differenciált oktatás felé

néPszÁmlÁlÁs

Az RMDSZ ingyenesen hívható telefonvonalat  
működtet a népszámlálás lebonyolításáig. 

Az országos zöld szám: 0800–802009.
A népszámlálásról bővebb információ az alábbi elérhetőségeken kapható: 

(Problémákat bejelenteni ugyanitt lehet.)

Csíkszereda, Mihai Eminescu utca 2/A szám
Dajka Tünde 0266–315710, 0266–317678, hétköznapokon 8–16 óráig.
gyergyószentmiklós, Szabadság tér 23. szám
Tamás Mónika 0266–364086, hétköznapokon 8–16 óráig.
székelyudvarhely, Városháza tér 5/5. szám
Nagy Enikő 0266–213561, hétköznapokon 9–15 óráig.

HirdetÉs

Nem vizsgának szánják, jegyet 
sem kapnak az év eleji felmé-
rőre a diákok. az ezen a héten 
kezdődő év eleji felmérések a 
tanár munkájának hatékonysá-
gát szolgálják, az eredmények 
pedig teljesen bizalmasak.

takács Éva
takacs.eva@hargitanepe.ro

Ezen a héten kezdődnek az 
iskolák minden oktatási 
szintjén és minden szakon az 

év eleji felmérések. Az oktatási mi-
nisztérium meghatározta, melyik 
évfolyamon milyen tantárgyakból 
kell felmérni a diákok tudását. Ezek 
szerint első osztályban a gyerekek 

fizikai fejlettsége mellett a társa-
dalmi-érzelmi fejlettségi fokát, a 
kommunikációs készségét és tanu-
lási készségét vizsgálják. Második 
osztálytól már a tantárgyakban 
szerzett jártasságukat mérik, egy-

előre a román, magyar és mate-
matika terén, harmadik osztálytól 
pedig ezekhez hozzájönnek a „tu-
dományok” is. Ötödik és hatodik 
osztályban románból, magyarból, 
idegen nyelvből, matematikából, 
fizikából és biológiából kell elkészí-
teni a felmérést, hetedik és nyolca-
dik osztályban ezekhez hozzájön a 
kémia és a társadalomtudományok. 
A középiskolai osztályokban gya-
korlatilag minden tantárgyból el 
kell készíteni az év eleji felmérést. 

Felmerül a kérdés, hogyan lehet 
felmérni a gyerekek tudását olyan 
tantárgyból – mint például a fizika 
hatodik osztályban –, amelyet még 
nem tanultak. Ferencz Salamon 
Alpár főtanfelügyelő a Hargita Népe 
kérdésére hangsúlyozta, hogy a cél az 
általános műveltség felmérése ezeken 
a területeken azzal a céllal, hogy a ta-
nár tiszta képet kapjon arról, az adott 
témával kapcsolatban milyen isme-
retei vannak a gyereknek, a kötelező 
iskolai anyag elsajátításához van-e 
szükség esetleg ismeretek pótlására, 
illetve mire kell fektetni a hangsúlyt 
a tanítás során. „Nem vizsga ez, nem 
a beskatulyázást szolgálja – mondta 
a főtanfelügyelő –, hanem arra szol-
gál, hogy a tanár tudja, személyre 
szabottan hogyan kell foglalkozni 
az osztályban levő gyerekekkel.” A 
felmérések eredményeit a pedagó-
gusoknak kötelességük bizalmasan 
kezelni, tehát az osztályban nem te-
hetik közzé, viszont közölniük kell a 
szülőkkel.

„Nem vizsga ez, nem a 
beskatulyázást szolgál-
ja – mondta a főtanfel-
ügyelő –, hanem arra 
szolgál, hogy a tanár 
tudja, személyre szabot-
tan hogyan kell foglal-
kozni az osztályban levő 
gyerekekkel.”


