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törvény előírásait összekapcsolta. Az így kialakult egész és rész
összefüggése rendkívüli módon nehezíti ma is a jogalkalmazást, és
ebből a rendszerből fakadó ellentmondások az évenkénti módosítások
során fokozódtak.
A közalkalmazotti bérezési és előmeneteli rendszer körül voltak a
legnagyobb viharok és harcok. A közalkalmazotti jogviszonyban
töltött idő számításnál nem sikerült megfelelő szabályozást elérni.
Ezért a közalkalmazotti törvény megjelenése után azonnal az Alkotmánybírósághoz fordultunk, de – sajnos – beadványunk nem került
éveken át a magas testület teljes ülése elé. Ennek ellenére – úgy
vélem – az időszámításnak a bérezés tekintetében 1995-ben megjelent kedvezőbb rendezésében az Alkotmánybírósághoz intézett beadványunknak is szerepe volt. Sikeresen támadtuk meg az Alkotmánybíróságnál azt az 1995-ös szabályt, mely egy oktatási intézménynek
nem önkormányzati fenntartóhoz történő átadása esetén, az új fenntartónál munkát nem vállaló munkavállalók végkielégítését csökkentette volna.
Az érdekegyeztetésben való részvétel, a tárgyalások kikényszerítése, ha kell erős eszközökkel, a mai körülmények között a legfontosabb szakszervezeti feladat. Lényeges, hogy a szakszervezetnek
mindig legyen, a tagság véleményének figyelembevételével alátámasztott önálló javaslata, s azok megvalósításáról akkor se mondjon
le, ha a siker csak évek során következik be. Szakszervezetünk még
1990-ben elkészített egy előterjesztést a pedagógusok munkajogi
helyzetének önálló szabályozására, ezzel az önálló törvénnyel meg
lehetne szüntetni azt, hogy e jogviszonyra a Munka törvénykönyve, a
közalkalmazotti törvény, a közoktatási törvény és számos kormányés miniszteri rendelet vonatkozzék. Ezt a javaslatunkat többször is
elővettük, s meggyőződésem, hogy elfogadását belátható időn belül
el is érjük. A jogszabálytervezetek véleményezésekor, egyeztetésekor fontos az alapos, minden részkérdésre kiterjedő előzetes tanulmányozás, a bonyolult módosító előírások követése. A ma hatályos
szabályozás sok ellentmondása abból származik, hogy a jogszabályt
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előkészítő állami szerv ezeket nem követte pontosan, s – mint apróság felett – az érdekegyeztető felek is elsiklottak.
– 0XQNiMD VRUiQ PLO\HQ V]HUHSHW MiWV]RWW D] LQWp
N|]VpJLYiURVLMiUiVLPHJ\HLV]DNV]HUYH]HWLWLV]WVpJYLV
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– Megyei és járási bizottságaink évente rendszeresen továbbképzéseket tartottak a szakszervezeti tisztségviselők részére. Ezeken
a továbbképzéseken arra törekedtünk, hogy a jogszabályi előírásokat
népszerű formákban, jó és rossz példákkal alátámasztva elmagyarázzuk. A továbbképzéseken feltett kérdésekből pontos képet kaptunk a
megoldatlan problémákról, és általában a helyi jogszabályalkalmazásról. Így tehát tanultunk egymástól. Negyed századon át
megjelentettük az „Oktatásügyi dolgozók kiskönyvtára” sorozat
füzeteit, melyben az egyes szakterületek jogszabályait magyaráztuk,
szintén példákkal illusztrálva. A sorozat füzetei igen népszerűek
voltak nemcsak a tisztségviselők, hanem az iskolaigazgatók körében
is. Ugyancsak hasznosnak bizonyultak a 90-es években megjelent
Pedagógusok Kiskönyvtára érdekvédelmi kötetei.
Bármennyire ismeri is az iskolai életet, a pedagógusmunkát, és
ezekkel együtt a munkajog fordulatait a szakszervezeti munkatárs, ha
nincs megfelelő kapcsolata a tagsággal, ha nem kap visszajelzést egyegy szabályozás hatásáról, nem képes érdekképviseleti feladatai
ellátására.
1958-tól 2001-ig, több mint negyven évet dolgoztam a szakszervezetben. E hosszú idő alatt elmehettem volna más munkahelyre is.
Itt maradtam a pedagógusok körében, és nem bántam meg. A feladataim mellett mindig itt marasztalt a munkám során megismert és
megszeretett emberek barátsága, bizalma. Lehet, hogy néha türelmetlen voltam, nem tudtam nyugodtan végighallgatni egy-egy kérdést
vagy panaszt. Remélem azonban, hogy azok, akik régről ismernek és
még talán olvassák soraimat, megtartanak jó emlékezetükben, mint
ahogy én is megelégedéssel és büszkeséggel gondolok vissza pályámra.
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(Az akció a Vivendi Telecom szolgáltatási területére vonatkozik.)
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 Meglévő analóg vonal ingyenes átalakítása ISDN-vonalra.
 Új ISDN-vonal létesítése bruttó 5.000 Ft-ért.
(Mindkét esetben a V-fon egy olyan csatlakozót szerel fel, amihez egyidejűleg 2 telefon, 2 ISDN-készülék és egy számítógép csatlakoztatható. Így a
PC-t, annak megbontása nélkül lehet az ISDN-hálózathoz, illetve az internethez csatlakoztatni. A csatlakoztatott készülékek közül kettő tud egyszerre
működni, mert az ISDN-vonal két hagyományos vonalnak felel meg.)
A bekapcsolást követő 1 naptári évig a havi előfizetési díj 40%-a, maximum 2.500 Ft internettípusú hívásokra felhasználható. Azok az előfizetők, akik most
állnak át ISDN-re, extra kedvezménnyel vehetik igénybe a V-net Internet csomagjait. V-net Internet-előfizetéskor a kedvezmény a V-net-csomag havi díjából
kerül jóváírásra, a V-net által kiállított számlán.
 korlátlan internetezést biztosító Player-csomag, mely yUDWHOHIRQGtMPHQWHVLQWHUQHWH]pVW
tesz lehetővé. Bruttó 2.475 Ft – 2.475 Ft kedvezmény, tehát
0 Ft.
 korlátlan internetezést biztosító Cyber-csomag, mely yUDWHOHIRQGtMPHQWHVLQWHUQHWH]pVW
tesz lehetővé. Bruttó 4.975 Ft – 2.475 Ft kedvezmény, tehát 2.500 Ft.
 korlátlan internetezést biztosító Wizard-csomag, mely yUDWHOHIRQGtMPHQWHVLQWHUQHWH]pVW
tesz lehetővé. Bruttó 7.475 Ft – 2.475 Ft kedvezmény,
tehát 5.000 Ft.
 korlátlan internetezést biztosító 0iWUL[
-csomag, mely yUDWHOHIRQGtMPHQWHVLQWHUQHWH]pVW
tesz lehetővé. Bruttó 12.475 Ft – 2.475 Ft kedvezmény,
tehát 10.000 Ft.
Az érdeklődők az alábbi szelvényt a következő címre küldjék be:
RuELQ7HO%XGDSHVW’pVL+XEHUX,97
-1074, fax: 358-0496, e-mail: info@rubintel.hu.
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Meglévő analóg vonalamat szeretném ingyen ISDN-vonalra alakítani.



Új ISDN-vonalat szeretnék bruttó 5.000 Ft-ért.
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PEDAGÓGUSOK LAPJA

MAGYARORSZÁG KERESZTMETSZETBEN
Lapunk számról számra bőségesen foglalkozik az oktatásügy helyzetével, a közalkalmazottak, pedagógusok gondjaival, az országos érdekegyeztetés ügyével. Természetesen – a szélesebb érdekképviseletet vállalva – szívesen szólunk az oktatás-nevelésnek egyéb területeiről, a helyi, megyei és regionális kérdésekről, a szakszervezet segítségével kibontakozó sikeres törekvésekről, valamint a kezelendő nehézségekről, konfliktusokról is. Ezt leginkább kollégáink jelzéseire, írásaira támaszkodva tudjuk megtenni. Köszönjük azoknak, akik élnek ezzel a lehetőséggel, és teljesebbé teszik olvasóink tájékozottságát. Mostani tudósításainkkal délről északra szeljük át hazánkat.

Milyen virágot kaphatnak a pedagógusok Szegeden?
A figyelmes újságolvasó és tv-néző már tudja a választ, hiszen nemcsak a helyi, hanem országos lapok is foglalkoztak a nem mindennapi
esettel, sőt, egyik kereskedelmi tv-csatorna szombat esti vidám, aktuális talk-showja kétszer is kitért rá. Szegeden tehát a pedagógusok
vörös szegfűt nem kaphatnak! Sárga rózsa jár nekik! Ez legalább
méltó a pedagóguspályához. A rózsa tövisei (helyesen tüskéi) ugyanis
kifejezik helyzetüket, sorsukat. Szorongassák csak azt. El ne felejtsék, honnét jöttek, hová tartoznak, és mi jár nekik. Nézzük, mi is
történt Szegeden, kik és miért intézkedtek?
A helyszín a szegedi városháza díszterme. Időpont 2001. október
29. (hétfő) délután, fél három. Ezúttal is a sokéves pedagógus-szakszervezeti hagyománynak megfelelően – a mindenkori városvezetéssel közösen –kívánták felköszöntetni az arany-, gyémánt-, vas- és
rubindiplomás tanárokat, tanítókat. Röviddel az ünnepség megkezdése előtt azonban eddig szokatlan incidens zavarta meg az előkészítés menetét. A PSZ helyi szervezete által vásárolt és az ünnepeltek
helyére kirakott vörös szegfűket valamelyik bölcs, előrelátó önkormányzati vezető parancsára a polgármesteri hivatal alkalmazottai
összeszedték. Helyette az önkormányzat által finanszírozott sárga

rózsákat kapták idős kollégáink. (A félretett szegfűket a PSZ tisztségviselői az ünnepség végén egyébként szétosztották a résztvevők
között.)
A FIDESZ vezette önkormányzat sajtóreferense, Molnár Csaba
az esetről így nyilatkozott a Dél-Magyarországnak: „Meg akartuk
előzni, hogy bármiféle politikai felhangja legyen az ünnepségnek. A
vörös szegfű közismert politikai jelkép, ezért döntöttünk úgy, hogy
olyan virágot kapjanak, amely nem hordoz politikai üzenetet.”
Dr. Papp Jánosné, a PSZ szegedi titkárának véleménye szerint a
szakszervezet által vásárolt virágokhoz semmi köze nincs a hivatalnak, és ahhoz sem, hogy mikor, milyen virággal köszöntik kollégáikat. Hova jutunk, ha ebből is pártpolitikát csinálunk? Ezek után nehéz
helyzetbe kerülne, ha véletlenül olyan fogadásra hívnák meg, ahol
narancsot kínálnának a vendégeknek, hiszen a gyümölcs elfogadása
vagy elutasítása ebben a szellemben politikai állásfoglalásnak minősülne.
A szegedi virágaffér után félve kérdezhetjük egymástól: vajon
tanítványainktól milyen virágot fogadhatunk el majd a ballagáson
vagy a pedagógusnapon?
(kora)

Európai uniós delegáció Szolnokon
Az Európai Unió hazánkról egy monográfiát óhajt megjelentetni.
Ennek előkészületeként delegációja több megyében tereplátogatást
végzett. Fölkerestek munkaadói oldalt képviselő kamarákat, munkaügyi központokat, azok kirendeltségeit, regionális oktatási és munkaügyi irodákat. Egyedül Szolnok megyében találkoztak a Munkaügyi
Tanács munkavállalói oldalával a megyeszékhely szakszervezeti
székházában, 2001. október 17-én. Az Uniót dr. Lewis Kerr, az Európai Unió Képzési Alapítványa vezetője és dr. Friedrich Mohammer, a
bécsi Munkaügyi Kutatóintézet igazgatója képviselte. A megbeszélésen részt vett Sum István, az Oktatási Minisztérium Felnőttképzési
Főosztálya vezetője, Köpeczi Bócz Tamás, a Nemzeti Szakképzési
Intézet főigazgatója, valamint az intézet munkatársa, Sóvágó Ilona.
Az oldal nevében a Munkaügyi Tanácsba delegált SZEF képviselőjeként jómagam tájékoztattam a delegáltakat, működésének formai,
szervezeti és tartalmi ismertetésével szolgálva. A tárgyalás során
szóltunk arról, hogy hol helyezkedik el a munkavállalói oldal a megyei munkaügyi tanács tripartit érdekegyeztetésében, valamint a
döntési, véleményezési és egyéb jogosítványainkról és azok gyakorlatban történő érvényesüléséről. Hangsúlyoztuk, hogy az oldal tagjai
nem csupán hivatali kötelességből vagy választott tisztségük miatt
teszik, amit tesznek, hanem elhivatottságból.

Kiemelten érdekelte vendégeinket, hogyan érvényesül munkánkban az európai foglalkoztatáspolitika négy koncepcionális alappillére:
a foglalkoztathatóság, a vállalkozások támogatása, a rugalmasság,
alkalmazkodó képesség, az esélyegyenlőség biztosítása. Ezek jelenléte, valamint a működésünk demokratikus volta ugyanis kritériumként szerepel már az előcsatlakozás időszakában is.
A konzultáción sok szó esett az élethosszig tartó tanulás jelentőségéről. Kértük, osszák meg velünk az uniós tapasztalataikat
arról, hogyan oldják meg, hogy a 45-50 év örüli munkanélkülieket
is vissza tudják vezetni a munkaerőpiacra.Sok hasznos törekvést
ismertettek, ezek jórésze megvalósításának azonban gazdasági
feltétele van.
Azzal az észrevétellel köszönt el a két uniós vendég, hogy az
országunkat járva azt tapasztalták, nem érzik a régióban élő emberek
egy adott területhez való tartozásukat. Kérték a jelenlévőket, hogy –
véleményalkotók lévén – tegyünk meg mindent azért, hogy ez a
helyzet megváltozzon. Az elkészült monográfiából minden meglátogatott szervezetnek juttatnak majd. Érdeklődéssel várjuk.
Szlankó Erzsébet,
a PSZ Szolnok megyei titkára

Váci példa
Minap elegáns, néhány hosszúkás kartonlapból álló és képekkel díszített,
igényesen nyomtatott kiadvány érkezett szerkesztőségünkbe.
A leporelló egy ötéves kezdemény színes, tömör krónikája. Az
Utószóban ezt írja Mártonné Pogány Zsuzsanna városi titkár: „Öt
esztendeje született meg a gondolat Vác város pedagógusszakszervezetének vezetősége, Molnár Tibor akkori titkár és munkatársai részéről, hogy a pedagógusnap megünneplését tegyük szélesebb körűvé egy kiállítással, melyen az oktatásban dolgozók váci
társadalma bemutatja eddig nem ismert értékeit.” A közölt hosszú
névsor tanúskodik róla, hogy a kiállítók közt országosan ismert kollégák éppúgy szerepelnek, mint csak úgy, a maguk kedvére névtelenül alkotók – a technikai dolgozóktól kezdte a gimnáziumi tanárokig,
felölelve az oktatás-nevelés minden rendű szolgálattevőjét. A Népszabadság október 15-i számának a fél évtized történetét ismertető
rövid tudósításában a többi közt a kiállítások tartalmi változatosságá-

ról is olvashattunk: „A tárlatokon láthatóak voltak képző- és iparművészeti alkotások – szalmabábuktól gobelinen keresztül festményig,
szoborig – a váci tanárok által írt szak- és tankönyvek, helytörténeti
művek, szépirodalmi alkotások, zenei CD-felvételek.”
Az elismerés hangján méltatja Lábai László polgármester a bevezető szövegben az immár hagyományt teremtő tárlatokat, melyeknek
rendre a nevezetes Madách Imre Művelődési Ház a színhelye, kiemelvén, hogy azokban „nemcsak városunk polgárai gyönyörködhettek, de megcsodálhatták azt a környező településekről egy-egy
rendezvényre idelátogatók is.”
Lám, a tízezernyi tanítványt gondozó mintegy ezer pedagógus,
illetőleg segítőtárs a méltán iskolavárosnak tekintett Vácott arra is
példát ad, hogy mennyire változatosan lehet – jó szóval és igényes
játékokkal – formálni és érdemes életre ihletni kicsiket és nagyokat:
embertársainkat.
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A CIGÁNYSÁG A HAZAI KÖZOKTATÁSBAN
Folytatjuk előző számunkban megkezdett sorozatunkat, amelyben a közoktatási-érdekvédelmi vezetőképzésben végzett szakszervezeti
tisztségviselők diplomamunkáiból közlünk figyelemre méltó részeket. Ezúttal a főváros VIII. kerületében működő Szász Ferenc Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakmunkásképző tanárának, KT-elnökének, Kozmér Lászlónénak a szakdolgozatát mutatjuk be. A szerző
bátorságát dicséri a témaválasztás. Hiszen hazánk legnagyobb, több mint félmilliós létszámú kisebbségének nehéz helyzete, a megoldatlan problémák sokasága nemcsak az oktatás, az iskola, hanem az egész társadalom orvoslandó gondja. Bár kétségtelen, hogy a felzárkóztatás esélyének megteremtésében a közoktatáson, a cigányság iskoláztatásán nagyon sok múlik. E kényes, sokak által napjainkban is negatív előítélettel kezelt problémakört vizsgálja a szerző.
A dolgozat legfontosabb, legizgalmasabb része a cigányság iskolázottságának kérdéseit taglalja, majd – mintegy összefoglalásszerűen – reális javaslatokat is tesz a problémák lehetséges kezelésére. A diplomamunka e két fejezetéből emeltünk ki – jelöletlen kihagyásokkal – részleteket.

A cigányság iskolázottsága
Az emberi és kisebbségi jogok oktatásának be kell kerülnie a magyar
oktatási rendszerbe az általános iskolától az egyetemig, természetesen
az egyes befogadói szinteknek megfelelő oktatási anyaggal és előadókkal. A cigánysággal foglalkozó elméleti és gyakorlati problémák
szükségessé teszik az oktatási-nevelési tartalmak és módszerek megújulására vonatkozó erőfeszítéseket.
A cigány tanulók támogatására, megsegítésére – ösztöndíj vagy
tandíj formájában – eddig több alapítvány jött létre. Ilyen például a
Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány vagy a Soros
Alapítvány ösztöndíja. Az odaítélés félévkor és év végén a tanulók és
családtagjaik ezreit mozgatja meg, hogy az ösztöndíjakat vagy tandíjakat elnyerjék, mert azok a cigány tanulók továbbtanulásának esélyeit segítik, és a családok anyagi helyzetén is sokat emelnek. A
Socrates-programmal a vándorló, illetve a bevándorló cigányok
részére szervezett projekteket készítenek, de sajnos ehhez jelenleg
költségvetési támogatás nem társul.
A Gandhi Gimnázium a jó képességű cigány tanulók esélyeit
kívánja segíteni. Ebbe az iskolába – ha kis számban is – nem cigány
tanulók is járnak. A Gandhi Alapítvány 1992-ben alakult, vállalva a
cigány gyerekek középiskolai képzését. 1996-tól Gandhi Közalapítvány néven működik tovább. Céljuk, hogy a cigány gyerekek a nem
cigány gyerekekkel egyenlő minőségű oktatásban részesüljenek.
Szeretnék elérni, hogy ennek során kinevelődjék a néphez kötődő
értelmiségi réteg, amely képes a széthullott cigány közösséget újból
összetartani.
Az általános iskolák – pedagógiai programjuk elkészítésekor –
külön feladatvállalás esetén kiegészítő támogatáshoz juthatnak a
normatív támogatáson felül. Ehhez természetesen szükséges, hogy az
iskola fenntartója elfogadja a programot. Azonban sok esetben a
kiegészítő támogatást nem teljes mértékben arra fordítják az iskolák,
amire felveszik. Még akkor is így van ez, ha a fenntartó rendszeresen
ellenőrzi a felhasználását. A cigány felzárkóztató program hetente
általában 6 órás tanítási órán belüli, vagy esetenként azon kívüli
délutáni tanítást jelent. (Ezt a programot 8 szülő vagy a kisebbségi
önkormányzat írásos nyilatkozatában is kezdeményezheti.)
A cigány kisebbség neveléséről és oktatásáról regionális konferenciát rendeztek Szolnokon 2001. április 10-én. Ezen többek között
elhangzott: „Az oktatás minőségén múlik, hogy a cigányok az oklevelet vagy az útlevelet választják-e”.1 A konferencián kitértek arra is,
hogy a cigány oktatásban roma pedagógusokat kellene nagyobb
számban alkalmazni, mert ők tudnak itt legjobban segíteni, és emelnék a munka minőségét is.
Regionális különbségek az oktatásban
Nagy különbség tapasztalható egy falusi és egy városi iskola között.
A falun lévő iskolák sokkal hátrányosabb helyzetben vannak, mint a
városi iskolák. A hátrány abból adódik, hogy az önkormányzatok
visszafogják a dologi kiadásokat az állami normatív támogatás arányának csökkentése miatt.
Az ország szegényebb régióiban az is nagy gondot okozhat, hogy
sok esetben nem hosszú távon gondolkodnak az oktatásról. Az önkormányzatok a kirekesztés elleni harcban nem vesznek részt, ami az
Európai Unióhoz való csatlakozásnál komoly akadály lehet. Az ön-

kormányzatok sok esetben csak rövid távú problémamegoldásra
törekednek. A cigány tanuló későbbi helyét a társadalomban nagymértékben befolyásolja, hol kezdi iskolaéveit. A kisgyerekkorban
kihagyott lehetőségeket sajnos felnőttkorban képtelenség már behozni.
Becsült adatok alapján az oktatásban kb. 75 ezer cigány gyerek
vesz részt, de a felzárkóztatásra kifizetett összeg alapján kb. 45 ezer
gyerekre kértek támogatást az önkormányzatok. A cigány gyerekek
iskolai alulteljesítésének, illetve sikertelenségének legfőbb oka hátrányos társadalmi-gazdasági helyzetük, az eltérő családi szocializáció
és az eltérő kultúra.
A magyarországi romák helyzetét a francia oktatási tárca által
delegált tanácsadó vizsgálta, és véleménye szerint a cigány szülők
70%-át érdekli, hogy gyermeküknek milyen az iskolai teljesítménye.
A tanácsadó úgy gondolja, hogy Magyarországon is van mód a probléma megoldására, széleskörű társadalmi program szükséges (rendőrségi, bírósági, médiában dolgozók szemléletének megváltoztatása), és
komolyan kell fellépni mindenféle diszkrimináció ellen.
Az ország egyes régióiban az oktatás mellett a fürdetést és az
étkeztetést is meg kell oldaniuk a pedagógusoknak, amit egyesek
büntetésként élnek meg, míg mások valódi elhivatottságot éreznek:
„A végén már kicsit bediliztünk, hogy így mondjam, mert valóban
megszállottak voltunk. Mindenki csodálkozott, de nekünk évekig
eszünkbe sem jutott, hogy meneküljünk erről a területről. Ez csak
annak tudható be, hogy megszerettük őket…”2 A cigány gyerekek
tanulását és oktatását sok helyen romos épületekben oldják meg,
távol az otthonuktól, amely tovább nehezíti az eredményes munkát.
Régi probléma az is, hogy a cigány gyerekeket kisegítő iskolákban helyezik el. Számomra érthetetlen, hogy a hátrányos helyzetű
gyerekeket enyhén értelmi fogyatékosok iskolájába íratják csak azért,
mert „másképp néznek ki”, mint a többi gyerek. Másképp kell kezelni
őket, azonban nem értelmi fogyatékosok, hanem hátrányos helyzetűek. Ez a megkülönböztetés zavart kelt bennük a tanulás folyamán.
Sok esetben napközibe sem tudják íratni őket, a gyerekek sem hajlandók ott maradni, és a szülők anyagilag sem engedhetik meg maguknak.
A hátrányos megkülönböztetést erősíti az az iskolai gyakorlat is,
hogy csökkentett értékű oktatást kapnak, illetve sok esetben a rosszul
tanulókat kibuktatják vagy más osztályba irányítják. A cigány tanulók
szinte kivétel nélkül a gyengébb csoportból kerülnek ki. A tapasztalat
az, hogy a cigány tanulók nem kapnak olyan magas színvonalú oktatást, mint az integráltan oktatott gyerekek. Az ilyen osztályokban a
gyerekek fejlődése megreked, visszaillesztésük később lehetetlenné
válik.
Nagyon nehéz a cigány tanulókkal valamilyen kapcsolatot – főleg
érzelmit – kialakítani, mivel érzelmileg általában szegényebbek ezek
a gyerekek, mint a nem cigány tanulók, és ebből következően a tanárok nevelő segítsége sem mindig eredményes. Nagyon fontos, hogy
az iskolákban olyan pedagógusok dolgozzanak, akik képesek elfogadni a másságot, és nagy empátiás képességgel rendelkeznek.
Felzárkóztatási esélyek
A hátrányok leküzdése érdekében meg kell teremteni a cigányoktatás
intézményi feltételeit. Az egyik helyen alkalmas eszköz lenne a ki-
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sebbségi fejkvóta, amely az állam részéről nyújtana segítséget. A másik lehetőség, hogy az önkormányzatok megfelelően használják fel a
támogatásokat, az iskolákban és az óvodákban a lemaradó gyerekek
részére fordítsák ezt az összeget. A közoktatásban eddig még nem
alakultak ki olyan körülmények, amelyek megfelelően tudnák biztosítani a cigány tanulók esélyegyenlőségét.
Négy, egymástól elválaszthatatlan problémával találkozunk a
cigány tanulók oktatásával kapcsolatban:
- a hátrányos megkülönböztetés (diszkrimináció),
- a családok szociális állapota,
- a kisebbségi jogok érvényesülésének hátránya,
- valamint az oktatás minősége.
A cigány gyerekek legnagyobb része továbbra is iskolai kudarcnak
van kitéve addig, míg a differenciált, személyiségközpontú pedagógiai
módszereket nem alkalmazzák. Az iskolai végzettség és munkanélkülivé
válás „esélye” között igen szoros összefüggés van. Fontos szerepet játszik
az iskola választásában a szülők értékrendje, kulturális háttere is.
Kiemelkedő jelentősége van a gyerekek iskolai szereplésének
sikerében a kora gyermekkori fejlesztésnek. Bár igen sok gyerek jár
óvodába, a cigány gyerekek száma jóval alacsonyabb, mint a nem
cigány gyerekeké. Sajnos az általános iskolában nem alakult ki az
egyéni tanulási lehetőségek gondozása, nem megoldott a felzárkóztató vagy kiegészítő pedagógiai támogatásra szoruló gyerekek segítése. Kevés helyen alkalmaznak pszichológust, fejlesztő pedagógust
vagy szociális segítőt. A szülők alacsony iskolai végzettsége befolyásolja a gyerekek iskolai eredményeit is.
Az országban néhány helyen igen eredményesen működnek olyan
iskolák, amelyek a cigány tanulók esélyegyenlőségét javítják. Ilyen a
már korábban említett pécsi Gandhi Gimnázium és Diákotthon hat
évfolyamon, a budapesti Kalyi Jag Roma Nemzetiségi Szakiskola,
valamint a szolnoki Roma Esély Alternatív Alapítvány Szakiskola a
tehetségesebb tanulók részére. A cigány tanulók oktatásának sikerességéről nincsenek pontos adatok.
A roma gyermekek iskolai életmódra való felkészítésében részt
vevő óvodák, alap- és középfokú intézmények támogatására az Oktatási Minisztérium 25 millió Ft-os pályázatot hirdetett meg. Olyan
intézmények adhatják be pályázatukat, amelyek legalább három éve
sikeresen valósítják meg az iskolai életmódra való felkészítő programjaikat, és ezt dokumentálni is tudják (pl. csökken a középiskolai
lemorzsolódás). A megpályázott összeget a programmal összefüggő
eszközök beszerzésére és a munkában részt vevő pedagógusok elismerésére használhatják fel.

Problémák, nehézségek
A cigányság körében a nehéz munkaszerzési lehetőség és a kvalifikálatlanság szorosan összefügg az alacsony végzettségi szinttel, az
iskolázatlansággal. Egy részük még napjainkban is analfabéta, nem
végzi el a nyolc osztályt sem, s így már fiatalon sem tud szakmai
képzettséget szerezni, idősebb korban pedig a család miatt a lehetősége is kisebb rá.
Az egész probléma az általános iskolában kezdődik, amikor a
gyerekeknek távoli iskolába kell gyalogolni (elsősorban vidéken),
tiszta ruhát kell felvenni. Megérkezve az iskolába a tárgyak, szokások
nagy része ismeretlen számukra, senki sem akar melléjük ülni, a
társaik más nyelven beszélnek, mint ők. Ezek az elsődleges hátrányok, amelyeket a cigány gyerekeknek le kell küzdeniük. Ma már a
cigány gyerekek nagy része elvégzi az általános iskolát, de
- 14 évesen 31,3%-uk,
- 16 évesen 62,6%-uk,
- 17 évesen 64,4%-uk,
- 18 éves korukra pedig 77,7%-uk rendelkezik 8 osztályos
végzettséggel.
A középiskolai továbbtanulás esélyei nagyon kis mértékben
javultak, mert a középiskolába bejutás feltétele, hogy 14-15 éves
korukra befejezzék az általános iskolát. A cigány tanulóknál sok
esetben 6 és 14 éves kor között eldől, hol folytatják tanulmányaikat (ha folytatják): érettségit adó középiskolában vagy szakképzőben. A családi környezet, a szociális háttér és a motiváció hiánya jelentősen befolyásolja a gyerekek továbbtanulási esélyeit.
Másik fontos kérdés az, hogy együtt vagy elkülönítve kell-e a
cigány és nem cigány gyerekeket tanítani. Egyfelől fontos lenne,
hogy más tanulókkal is együtt tanulhassanak, mivel így könnyebben
elsajátítják a tananyagot, és kisebb bennük a „kirekesztettség” érzése.
Így azonban a nem cigány gyerekek és szüleik előítéletével kell
szembenézniük, ami elkülöníti őket.
Tömeges beiskolázás esetén nincsenek erre a feladatra felkészülve az iskolák, illetve a pedagógusok, mivel nem szereztek ilyen
irányú ismereteket. Mások véleménye szerint viszont külön cigány
osztályokat kellene létrehozni annak érdekében, hogy a csak nekik
szóló, szintjüknek megfelelő oktatásban részesüljenek, amely elősegítheti felzárkóztatásukat. Ez az „elkülönítés” azonban hátrányosan
érintheti az egyébként is hátrányos helyzetben lévő cigányságot,
nehezítheti beilleszkedésüket.

A problémák lehetséges kezelése
Az oktatási miniszter rendelete alapján 2000-től szakirányú továbbképzés keretében „A roma társadalom ismerete” szakirányú továbbképzési szak indult, amelyen a hallgatók megismerhetik a kisebbségi
létben élők kultúráját, valamint felkészülhetnek a hátrányos helyzetű
tanulók felzárkóztatására, a szülőkkel való hatékony kommunikációra.
A cigány gyerekek oktatásában elsősorban az egyéni vagy csoportos felzárkóztatási programok segíthetnek, ahol a hiányzó családi
szocializációt igyekeznek pótolni már az óvodában, de az általános
iskola alsó tagozatában is igen kiemelkedő feladat ez. Biztosítani kell,
hogy az egyetemeken, főiskolákon tanulók megismerkedjenek, kapcsolatot teremtsenek a társadalmat nagymértékben érintő hátrányos
helyzetű társaikkal, és a képzett pedagógusok a felmerülő problémákat megfelelően tudják majd kezelni.
A tömeges felzárkóztatást már az óvodáskorban kellene megalapozni, hogy az általános iskola első éveiben csökkenjen a hátrányos
helyzetű gyerekek rendkívül nagy száma. Az óvodai nevelést is igen
nehéz a cigányság körében kiszélesíteni, mert a szülő bizalmatlan és
nem bízza idegenre a gyerekét, főleg ilyen kicsi korban. Először el
kellene érni, hogy megnyerjék a szülők bizalmát, hogy a gyereküket
eleinte csak kis időre is, de rábízzák az óvónőkre (főleg annak örülnek, hogy a gyereküket etetik). Később emelni lehetne az óraszámot,
Cigány pedagógusokat kellene képezni az egyetemeken, főiskolákon.
Előkészítőket kellene szervezni a lemaradók, illetve a továbbtanulók
részére. Talán ezek a megoldások segíthetnék a cigányság iskolai
képzését, csökkentve a hátrányos helyzetüket.

és lassan eljuthatnának oda, hogy a gyerekét a szülő egész napos
óvodai foglalkozásokra elvigye, így a gyerekeket a legalapvetőbb
szocializációs dolgokra meg lehetne tanítani.
Az oktatási keret bővülésével a cigányság számára biztosítani
kell, hogy minél több gyerek érhesse el az oktatás által kívánt szintet,
és minél kevesebb gyerek csússzon le róla. Hatékonyabbnak tűnik, ha
a normál iskolák elvégzéséhez nyújtanak támogatást, mint ha speciális cigányiskolákat hoznának létre. Ilyenek lehetnek a különböző
szintű előkészítő órák, napközik, kollégiumok. Ezek megteremtése
szakmai és pénzügyi előkészületeket igényel.
Az Európai Unión belül is mindent elkövetnek a cigánykérdés
megoldására, ezért külön bizottságot hoztak létre, amely segíti a
romák társadalomba való beilleszkedését, valamint sajátos kultúrájuk
terjesztését. Az oktatási miniszterek határozatot fogadtak el a cigány
és utazó gyerekek beiskolázásáról. Szociális munkások nyomon
követik az utazó cigányokat, és rábeszéléssel megpróbálják elérni,
hogy a gyerekek ne maradjanak ki az oktatásból (pl. Franciaország).
Közép- és Kelet-Európában még nem ez a helyzet.
A problémák megoldása érdekében ki kellene építeni széles körű
ösztöndíj- és továbbtanulási rendszert, vagy tandíjmentességet kellene biztosítani a szegény sorsú, hátrányos helyzetű diákok részére.
Mindezek mellett szükség lenne egy országos cigány kollégiumi
hálózat kialakítására is. Ennek létrehozása és működtetése a már
említett Gandhi Közalapítvány feladata lehetne. Ezek az intézmények
a tanulók elhelyezését oldanák meg, de emellett folyamatos korrepe-
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tálásukat is biztosítanák. Az intézményeket célszerű lenne a nagyvárosok központjaiban elhelyezni, mivel az itt működő felsőfokú intézményekben felvételi előkészítő programokat lehet szervezni a cigány
tanulók számára. A kollégiumok egyben az országos tehetséggondozó hálózat regionális módszertani központjai lehetnének. Az
első ilyen kollégium az 1997/98-as tanévben már meg is kezdte működését.
A kormány 1995-ös határozata a cigányság helyzetével kapcsolatos legsürgetőbb feladatokról szólt, amelyben fontos helyet kapott az
oktatás-közművelődés. Ezek néhány pontban a következők: „Önálló
cigány oktatási-fejlesztési program továbbfejlesztése, a cigány gyermekek felzárkóztatását elősegítő ösztöndíjrendszer kialakítása, az
ilyen célra szánt összegek hatékony, ellenőrizhető felhasználása, a
társadalmi esélyegyenlőtlenségek mérséklése érdekében tehetséggondozó kollégiumi rendszer kialakítása, működése feltételeinek megteremtése, az ösztönzési rendszer kialakítása a cigányoktatásban szerepet vállaló pedagógusok, oktatási intézmények számára, és végül, de
nem utolsósorban a normatív kisebbségi kiegészítő támogatás pályázati rendszerének felülvizsgálata, a felhasználás átláthatóbbá, ellenőrizhetőbbé tétele.”3
Azoknak a tanulóknak esetében, akiknek speciális oktatásra van
szükségük, végig kell gondolni az oktatás jogi szabályozását, a finanszírozás módját. Nemzetközi tapasztalat, hogy azokban az országokban, ahol erős a finanszírozási rendszer, ott a fogyatékos gyerekek
felzárkóztatása is eredményes (pl. Dánia). Fontos lenne a cigány
tanulók esélyegyenlőségének biztosítása, a kisebbségi jogok érvényesítése az oktatásban, valamint a kisebbségi oktatás kiegészítő finanszírozása, a diszkrimináció tilalmának ellenőrzése, a kisebbségi oktatás számára nyújtott pedagógiai szolgáltató rendszer működése.
Jelenleg a különböző jogcímen kapott segélyekkel csak konzerváljuk a problémákat, és ezek a későbbiekben is megmaradnak. A
kézhez kapott segélyekkel az állam arra ösztönzi a cigány családokat,
hogy nem fontos dolgozni, mert a segélyekből – ugyan minimális
szinten – meg lehet élni. Jó lenne egy olyan módszert találni, amelylyel nem tovább konzerválnánk a hátrányos helyzetüket, hanem
elérnénk azt, hogy rendszeres munkához jussanak, az életszínvonaluk
javuljon. A kisgyerekeknél már az óvodában kellene kezdeni, hogy
hozzászoktassák őket a minimális higiéniához, a rendszerességhez.
Az általános iskola alsó tagozatában tovább lehetne folytatni ezt a
minimális írás-, olvasás-, számolási készség kialakításával.
Az óvodai képzést meg lehetne oldani úgy, hogy a területileg
illetékes önkormányzat vásárolna egy mikrobuszt, amin folyhatna az
oktatás, valamint a minimális higiéniás szokásokat megismerhetnék
az óvodások játékos formában. A busz elmenne azokra a településekre, ahol cigányok élnek, ott megállna, felszállnának rá az óvodáskorú gyerekek, és heti vagy havi gyakorisággal hosszabb-rövidebb
időszakot ott eltöltenének. Ha a gyerekek rászoknának a rendre,
akkor később el lehetne kezdeni azokat a játékokat, amelyek megalapoznák az iskolához szükséges ismereteket. Ez lehetne olyan felzárkóztató program, amely révén a gyerekek eljuthatnának arra a szintre,
hogy a közoktatásba be tudjanak kapcsolódni, és jobban tudják venni
az akadályokat. Ezek a buszos oktatások kiscsoportban, személyre

szólóan történnének, figyelembe véve a megjelenésük gyakoriságát,
és az ismeretekben való haladásukat is. Egy ilyen busz üzemeltetéséhez önkéntes szociális munkatársakat vagy cigány származású tanárokat kellene igénybe venni, akik elhivatottságot éreznek ehhez a
feladathoz. Fontos lenne a szülők bizalmának elnyerése, mert csak
így lehetne elérni, hogy a gyerekek rendszeresen óvodába járjanak.
Az egész országra kiterjedő hálózat nem olcsó, hiszen a költségek
igen magasak lehetnek, de még mindig olcsóbb, mint egy életen át
tartó segélyezés.
Iskolázottsággal elérhető, hogy fiatalok munkához jussanak, és
így a társadalom hasznos tagjaivá váljanak. A cigányság felzárkóztatásának feltétele a tanítás, a tanulás, a képzés. A piacképes szakma
megszerzése, már a szakképző helyre jutás lehetőségének nem egyszer tetemes költségei miatt is, a leghátrányosabbak számára csak
álom marad.
A nemrég megalakult Amice Egyesület szeretné biztosítani, hogy
a hátrányos helyzetű cigány fiatalok egyenlő eséllyel induljanak az
életben. Az egyesület tanárok és támogatók segítségével figyelemmel
kíséri a hátrányos helyzetű családokat, és segít bekerülni a középiskolába, illetve a felsőoktatásba. Ösztöndíjjal anyagi támogatást nyújtanak a rászorulóknak, illetve személyes kontaktuson alapuló odafigyeléssel támogatják a cigány gyerekeket.
Az ország több területén próbálnak segíteni a cigány családokon.
Ilyen a Zala megyei cigány önkormányzat, amely a területükön élő
roma fiataloknak lehetővé teszi, hogy vállalkozóként állják meg a
helyüket. Tizenöt roma családot képeztek ki farmergazdálkodásra, és
kertészeti eszközökkel is ellátták őket, hogy rendszeres jövedelemhez
juthassanak. A kanizsai közösségi központban, ingyenes ellátással,
hétvégére kollégiumi elhelyezést biztosítottak a roma diákoknak,
hogy bukásmentesen kerüljenek ki az iskolából.
Fontos lenne az is, hogy a kormány tegye érdekeltté a munkáltatókat abban, hogy a végzős roma fiatalokat foglalkoztassák a munkahelyükön, akár adócsökkentéssel vagy más olyan rendelkezéssel, ami
előnyt jelentene a munkáltatónak. Vannak már arra is példák, hogy
nagymértékben alkalmaznak cigány munkásokat a Magyar Állami
Vasútnál a különböző cigányszervezetek bevonásával. Ha többen
követnék a példát, akkor csökkenteni lehetne a munkanélküliek számát, ezzel a hátrányos cigány családok szociális helyzete javulhatna.
A cigányságot a munkaerőpiacon is sok diszkrimináció éri; ha
munkaerőfelvétel van vagy elbocsátás, elsősorban őket utasítják el. A
diszkriminációnak a társadalomban történő megléte és különböző
megnyilvánulásai különösen súlyos kérdések nálunk is. Olyan jogszabályokra lenne szükség, amelyek egyértelműen segítenek abban,
hogy diszkriminatív munkáltatói elvárások ne érvényesüljenek.
Jegyzetek:
1
2
3

www.romapage.hu/hir/hir239.htm
Farkas Endre: Gyerekcigány (Pedagógiai tanulmányok) 48. old.
1125/1995. (XII. 12.) Kormányhatározat a cigány helyzetével kapcsolatos
legsürgetőbb feladatokról, 1. old.

Olvasóink figyelmébe!
Alapismeretek a szakszervezetről című kiadvány, melyet – szerkesztőségünk gondozásában – a PSZ Országos Irodája jelentetett meg, hamarosan
eljut valamennyi tisztségviselőnkhöz. Kérjük őket, hogy a füzetet használják föl szakszervezeti munkájukban. Egyúttal segítsenek abban, hogy azt
megismerjék és haszonnal forgassák a pályakezdők, valamint a pedagógusnak készülő felsőoktatási hallgatók is.
A Pedagógusok Lapja köztudottan minden szakszervezeti bizottsághoz eljut ingyenesen. Tisztségviselőink tegyék közkinccsé az egyes számok
anyagát. Bővebb tudnivalók (előfizetésről, hirdetésről) a 2001. októberi számában olvashatók.
A Mentor oktatási, egészség- és életmódmagazin legújabb, novemberi számának megszokottan színes tartalmából emelünk ki néhány írást, így a
„Pedagógus és karrier” című cikket a főszerkesztő, Gyarmati Szabó Éva tollából; szakszervezetünk aláírásgyűjtő akciójának ismertetését; a Pro Urbe
Budapest-díjat kapott XVIII. kerületi Karinthy Frigyes Kéttannyelvű Gimnáziumról szóló interjút; a Kortárs Műhely sorozatból mai irodalmunk egyik
legkiválóbb képviselőjével, Szakonyi Károllyal készített beszélgetést (Bonifert Mária a kérdező újságíró).
A nagyon hasznos tankönyvkritikai melléklet, a Támpont ezúttal – egyéb kiadványok mellett – a honismeret tárgyköréből ismertet tan- és segédkönyveket.
A folyóirat szerkesztőségi és előfizetési címe: 1068 Bp., Városligeti fasor 10., telefon/fax: 352-7108.
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Ezzel a címmel a sajtóorgánumokban tallózva a velünk vagy rólunk készült írásokból közlünk összeállítást. Így egyrészt egy csokorba gyűjtve
áttekintést kaphatunk arról, hogy milyen információk jutottak el gondjainkról, eredményeinkről a társadalomhoz, másrészt azt is láthatjuk,
melyek azok a lényeges problémák, törekvések, amelyek még nem vagy nem kellő módon váltak ismertté. Egyszerre célunk tehát a tájékoztatás
és tájékozódás.
MAGYAR HÍRLAP
(2001. X. 19.)
Aláírásgyűjtő akciót kezdeményez
a Pedagógusok Szakszervezete
Népi kezdeményezéssel szeretné elérni a Pedagógusok Szakszervezete, hogy a minimálbér
emelése miatt 2002. január 1-jétől a közalkalmazottak körében kialakuló extrém fizetési
aránytalanságokról tárgyaljon az Országgyűlés.
(…) A PSZ a mintegy 800 ezer közalkalmazott érdekében indítja a népi kezdeményezést – hangsúlyozta Borbáth Gábor, a szervezet
főtitkára. (…)
A jogszabályok szerint ha az OVB hitelesíti az
aláírásgyűjtő íveket, és az ezt követő 60 nap alatt
50 ezer aláírást sikerül összegyűjteni, a parlamentnek három hónapon belül – az időközben lezajló
választásoktól függetlenül – napirendre kell tűznie
a témát. Mint Árok Antal titkár elmondta, ennyi
aláírást valószínűleg maga a PSZ is össze tud
gyűjteni, de mivel minden közalkalmazottat érint a
kérdés, számítanak más szervezetek csatlakozására
is. (…)
(2001. XI. 7.)
Virágcsata a szegedi pedagógusok városházi
köszöntésén
Az ülőhelyekre kirakott vörös szegfűket a városháza dolgozói kezdték begyűjteni, állítólag felsőbb
utasításra.
A szakszervezet helyi elnöke elképedve nézte
az akciót, és az oktatási iroda dolgozóitól kért
magyarázatot, azonban ők nem mondták meg, ki
rendelte el a virágbegyűjtést. Papp Jánosné ezután
a városháza sajtóreferensét kérdezte meg, aki
közölte, meg akarták előzni, hogy bármilyen
politikai felhangja legyen az ünnepségnek. (…)
MAGYAR NEMZET
(2001. X. 19.)
Vita a jövő évi bérről
A Pedagógusok Szakszervezete (PSZ) aláírásgyűjtést kezdeményez annak érdekében, hogy az
Országgyűlés tűzze napirendre és tárgyalja meg a
közalkalmazotti bértábla minimálbérhez való
igazodását, illetve a végzett munka mennyiségével
és minőségével arányos jövedelemhez való jog
érvényesülését. Az országos népi kezdeményezést
bejelentő tegnapi budapesti sajtótájékoztatón
elhangzott: a problémát az okozza, hogy a minimálbér 50 ezer forintra való emelése – amelyet a
tömörülés egyébként üdvözöl – a közalkalmazotti
bértábla kategóriáinak csaknem felét összenyomja.
NÉPSZABADSÁG
(2001. X. 19.)
Népi kezdeményezés a közalkalmazottak
béréről
(…) A bértábla, amelynek célja az volna, hogy
megbecsülje a képzettséget, illetve a munkában
eltöltött időt, most a minimálbér-emelés következtében értelmét vesztette - ismertette okait Borbáth
Gábor.(…) Hangsúlyozta: ezek a kérdések nem
csupán a pedagógustársadalmat érintik, hanem az
egész közszférát, ezért várják más szakszervezetek
csatlakozását.(…)
Árok Antal, a PSZ titkára elmondta: az aláírásgyűjtő íveket már benyújtották az Országos
Választási Bizottságnak, amelynek azt legkésőbb

egy hónapon belül kell hitelesítenie. A szakszervezet reményei szerint azonban már november
közepén megkezdődhet az aláírásgyűjtés a közintézményekben.(…)
(2001. XI. 13.)
Takarít, újságot hord a tanár

közalkalmazotti bértábla ügyét. (…) 2002. Január
elsejétől 40 ezerről 50 ezer forintra emelkedik a
minimálbér (…). Borbáth Gábor, a PSZ főtitkára
utalt rá: ez számokban kifejezve annyit jelent,
hogy egy egyetemi diplomával rendelkező kezdő
tanár bruttó 2600 forinttal kap többet, mint egy
pályaudvari takarító. (…)

(…) „Vidám, jól megfizetett, távlatokban is gondolkodó pedagógusok” – foglalta össze elképzeléseit a pedagógus-életpályamodellel kapcsolatban
Környei László államtitkár. (…)
A konferencián elhangzottak megvalósítására
a Pedagógusok Szakszervezete szerint is nagy
szükség lenne. (…) A pedagóguskeresetek vásárlóértékben (…) ma jelentősen elmaradtak a tíz
évvel ezelőttiektől. Az életkörülmények romlása a
fővárosban dolgozó pedagógusokat érintette
leginkább – mondta lapunknak Árok Antal, a
Pedagógusok Szakszervezete titkára. A pedagógusoknak a mindennapi megélhetésükhöz újabb és
újabb plusz munkákat kell vállalniuk – állítja
Galló Istvánné, a budapesti pedagógusokat képviselő szakszervezettől. Szinte alig akad olyan
pedagógus, aki tanítás után nem kényszerül jövedelemkiegészítő munka vállalására. (…)
(2001. XI. 21.)
Egy tanárverés hullámai

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI
NÉPLAP
(2001. X. 20.)
Átláthatatlan bértábla?

Egy hónapja történt, hogy egy feldühödött szülő
megütött két tanárt a józsefvárosi Német utcai
általános iskolában. A verésben – a szemtanú
gyerekek elmondása szerint – részt vett tizenéves
fia is. (…) A szakemberek igyekeznek választ
találni arra a kérdésre: mitévők legyenek-lehetnek
a pedagógusok, ha az iskolai tudás nem érték? (…)
Amikor nincs hatásos szankció (…). Kérdések
egész sora, amelyekre egyelőre nincs válasz, mert
nem is lehet – véli Galló Istvánné, a Pedagógusok
Szakszervezetének budapesti titkára, aki maga is
józsefvárosi tanító. (…)
NÉPSZAVA
(2001. X. 15)
A minimálbér emelésével elveszti jelentőségét
az illetménytábla
Törvénytelen és igazságtalan a közalkalmazotti
illetménytábla, ugyanis ellentmondás alakul ki a
hatályos jogszabályok között azt követően, hogy a
kormány döntött a minimálbér 50 ezer forintra
való emeléséről - tartja több szakszervezeti vezető
és politikus. Ez több mint 360 ezer embert érint
hátrányosan, mivel szinte teljesen megszűntek a
végzettség és a munkában töltött évek szerinti
különbségek a közszférában.
(…) Az érintett szakmák képviselői, így a
Pedagógusok Szakszervezete sem a minimálbér 50
ezer forintra emelését kifogásolja, mindössze azt
szeretné elérni, hogy ezeket a közalkalmazotti
előmeneteli rendszerhez igazítás – nyilatkozta
lapunknak Borbáth Gábor szakszervezeti főtitkár.
VILÁGGAZDASÁG
(2001. XI. 19.)
Országos népi kezdeményezést indít a PSZ
A Pedagógusok Szakszervezete (PSZ) megelégelte, hogy több mint egy éve hiába hangoztatja: a
minimálbér emelése ellehetetleníti és értelmetlenné teszi a közalkalmazotti bértáblát. Mivel
érdemi választ azóta sem kapott senkitől, a PSZ
úgy döntött: minimum ötvenezer aláírás összegyűjtésével egyenesen az Országgyűlés elé viszi a

A Pedagógusok Szakszervezete Országos
Vezetősége a hét elején egyhangúlag döntött
arról, hogy országos aláírásgyűjtésbe kezd
(…).
Mint Szlankó Erzsébet, a Pedagógusok Szakszervezete Jász-Nagykun-Szolnok megyei titkára
lapunk érdeklődésére elmondta (…), a szakszervezet tiltakozik a bértábla átláthatatlansága ellen,
kifogásolja, hogy a kormány felzárkóztató béremelések helyett utólagos és egyszeri, a fizetésbe be
nem épülő bérkorrekciókat alkalmaz. (…)
DUNÁNTÚLI NAPLÓ
(2001. X. 29.)
A bértábla módosítását követelik
(…) Az akció indokairól szólva Antal Lajos, a PSZ
területi titkára a Dunántúli Naplónak kifejtette: az
egyébiránt üdvözlendő, januárban esedékes minimálbér-emelés (…) után a közalkalmazotti bértábla elemei összetorlódnak, miután azt nem igazították a keresetek növekedéséhez. (…) A megfelelő
számú aláírás összegyűjtésével azt szeretnék
elérni, hogy az Országgyűlés tűzze napirendre és
tárgyalja meg a bértábla minimálbérhez való
igazítását, vagyis érvényesüljön a végzett munka
mennyiségével és minőségével arányos jövedelemhez való jog.
Antal Lajos hangsúlyozta, hogy minden
közalkalmazott érdekében szól kezdeményezésük.
DÉL-MAGYARORSZÁG
(2001. XI. 6.)
Vágott szárú politika
Nem adhatták át az idős pedagógusok köszöntésére vásárolt virágokat október 29-én a városházán a
pedagógus-szakszervezet tagjai. Történetesen
vörös szegfűkkel szerették volna megajándékozni
egykori pályatársaikat, ám az önkormányzat
illetékesei tíz perccel az ünnepség kezdete előtt
úgy látták jónak, hogy inkább sárga rózsát kapjanak a nyugdíjas tanárok. Ez a növény ugyanis nem
hordoz félreérthető politikai üzenetet. (…)
ZALAI HÍRLAP
(2001. XI. 16.)
Gyűjtik az aláírásokat
A Pedagógusok Szakszervezete országos aláírásgyűjtő akciót kezdeményezett a már meglévő és
a januártól – a minimálbér emelkedésével –
várható bérfeszültségek feloldása érdekében. (…)
Takácsné Barna Éva, az érdekvédelmi szervezet városi titkára elmondta, olyan akciót szerveznek, amely nemcsak egységesíti a különböző
törekvéseket, hanem országos népi kezdeményezésként is értékelhető. (…)

Összeállította:
Juhász Olga sajtómenedzser
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Békesség, békesség…
Néhány nap, és egy viszontagságos esztendő múltán ismét itt a karácsony, és elkezdődik a 2002. év. Nehéz lenne az ilyenkor illendő jókívánságokban most a szokványos „boldog” jelzőt leírni. Mert „hol a boldogság mostanában?” Még a meleg szobákban sem, nemhogy az aluljárók vackain, meg a hontalan menekültek ezer meg ezer sátorában. Hisz szenvedélyes indulatok feszítik egymás ellen e kicsiny haza lakóit, a nagyvilágban pedig itt is, ott is háború dúl, és az esztelen terror kelt félelmet milliókban.
Ha valamikor, most joggal kívánjuk hivőknek és hitetleneknek – éljenek bárhol e földtekén – a betlehemi éjszaka angyalaival: „Békesség földön az embernek!” De nem egy-két napra, amikor – pusztán ünnepi szokásból – nem használunk
szitkozódó szavakat, nem húzzuk meg a géppisztolyok ravaszát, nem zúdítjuk a bombák mázsáit a mélybe, és nem küldünk
leveleket pusztító méreggel messzi postákra.
Csak azért is bizakodva – magunk, családok, falvak, városok, népek, országok és földrészek – próbáljunk megküzdött,
teremtő békességben élni, megvalósítva Vörösmarty tanítását: „Mi dolgunk a világon? Küzdeni / Erőnk szerint a
legnemesbekért.” Megannyi kudarc ellenére, ugyancsak az ő szavaival reménykedve: „Lesz még egyszer ünnep a világon; / Majd ha elfárad a vész haragja, / S a viszály elvérzik a csatákon.”
Akkor, igen akkor – e múlandó lét minden terhével bár – talán boldog is lesz a karácsony, és boldog – kinek mennyi
méretett – minden új esztendő.

Gondolatok a millenniumi hangverseny után
(Pedagóguskórusok Tiszavasváriban)
A pedagóguskórusok egy csoportja (25 énekkar az ország különböző
tájairól) ezúttal Tiszavasváriban lépett dobogóra. Idén, Ajka után ez
már a második országos kórustalálkozó volt, amelyet a Pedagóguskórusok Országos Társasága kezdeményezett. Mint Gebri Józseftől, a
helyi vegyeskar karnagyától megtudtuk, a 15 ezer lelkes Tiszavasváriban ez volt az első országos kórustalálkozó (megyeit is csak 30
évvel ezelőtt rendeztek itt), pedig a város igen gazdag és színes zenei
élettel dicsekedhet. Talán éppen ezért a mostani hangulatos rendezvényen a városnak nem csupán a pedagógus társadalma, hanem a
lakosság minden rétege képviseltette magát, s ki-ki a maga módján
igyekezett hozzájárulni a találkozó sikeréhez és meghitté tételéhez.
Végül is az egynapos hangverseny nagyszerű kulturális eseménynek
bizonyult.
Hazánkban (Kodály országában), évente sokfelé rendeznek ilyenolyan címen kórustalálkozókat, ám ezek nagy többsége vetélkedő
jellegű, amely a részvevőket egyre magasabb művészi teljesítményekre ösztönzi. 2000-ben, az ausztriai Linzben megrendezett első
kórusolimpián a 18 kórussal induló magyar csoport 60 ország fiai
közül a legkiválóbbnak bizonyult (5 olimpiai bajnoki cím, 10 aranyérem, 7 ezüstérem és egy abszolút értékű karnagyi díj, ifj. Sapszon
Ferencé). Azóta itthon a feltörekvő kórusok száma minden korosztályban látványosan megnőtt, így az országos vetélkedők szelleme is
lelkesebb lett. Egyre több énekegyüttes válik alkalmassá nemzetközi
megmérettetésre.
A pedagóguskórusok szerepe, így az évente megrendezett országos találkozóik célkitűzése is alapjaiban eltér a hasonló rendezvényektől. Ezeken a rendezők a vetélkedés szellemét igyekeznek a
lehető legszerényebb keretek közt tartani. Helyette viszont kiemelkedő szerepet szánnak a „zenei örömködés” lehetőségeinek, a nagy
létszámú, látványos közös produkcióknak (népszerű kórusművek
összkari megszólaltatásának) és nem utolsósorban a találkozókat záró
zenés-táncos hangulatos közös szórakozásnak. Bevallott cél, hogy az
ország különböző tájairól érkező énekesek jól érezzék magukat, és a
hangverseny után a lehető legjobb benyomásokkal térhessenek vissza
oktató-nevelő munkájukhoz. (A környékbeliek mellett a Tiszavasváriban föllépő szombathelyi, szegedi, szekszárdi, sárvári és a csurgói
kórusok énekesei több száz kilométert utaztak, hogy felléphessenek.)
Ám Tiszavasváriban is, mint eddig minden pedagóguskórustalálkozón, azért a vetélkedésnek is fontos szerepe volt. Ez abban
nyilvánult meg, hogy a négy helyszínen (két templomban, a művelődési házban és a szakközépiskola aulájában) megrendezett hangversenyeken a közönség soraiban helyet foglaló néhány tagú szakzsűri is
meghallgatta a kórusok 10-15 perces egyéni produkcióit, és a koncert
után a karnagyokkal baráti beszélgetés keretében észrevételeikkel,
szakmai tanácsaikkal igyekeztek segíteni a karvezető munkáját, hogy

kórusa művészi teljesítményét az adott körülmények között is tovább
növelhesse.
Szó sincs tehát arról, mintha a pedagóguskórusok nem törekednének egyre magasabb színvonal elérésére, sőt, egyesek esetleg valamely nemzetközi fórumon művészi babérokra is, ám
érthető, ha az utóbbira csak keveseknek van lehetőségük. A pedagógus énekesek többségének szabadidejéből (az énekesek nagyobbik része nem ének-zene szakos) és a kórus működésének
anyagi és szervezeti feltételei mellett többre nemigen telik. Így az
elérendő cél: a közös éneklés és szereplés sikerélményeinek maximális kiaknázása. Ám éppen ez a lényege a pedagógusok énekesi „passziójának”!
Vajon lehet-e nagyobb nyeresége a hazai kóruskultúra gyarapodásának annál, mint ha a közismereti tárgyakat tanító pedagógusok,
saját élményeikre hivatkozva, győzhetik meg növendékeiket az
együtténeklés-zenélés nagyszerűségéről és annak az emberi élet
teljesebbé tételében betöltött különös szerepéről?
Ennek az igazságnak a jelentőségét szerencsére nem csupán a
Pedagóguskórusok Országos Társaságának vezetősége és tagsága
ismerte fel, hanem e hasznos zenei civil szervezetet mindenben támogató pedagógus-szakszervezet titkársága és számos tisztségviselője tudja és vallja is. Az elmúlt évtizedekben jómagam csaknem
valamennyi országos pedagóguskórus-találkozón részt vettem és azt
tapasztaltam, hogy a szakszervezet elsőszámú vezetői minden találkozón megjelentek, s köszöntőikben vagy a médiának helyben adott
nyilatkozataikban valamennyi alkalommal hitet tettek az említett
célkitűzések mellett.
Így volt ez Tiszavasváriban is: Borbáth Gábor főtitkár oldalán ott
láthattuk a helyi szakszervezet képviselőjét is. Természetesnek találtuk, hogy a város gyönyörű sportcsarnokában, a záróünnepségen,
éppen, amikor a hangulat a tetőfokához közeledett, a helyi vezetők
léptek elő főszereplővé: a találkozón részt vevő kórusoknak és a
meghívott zenei szakembereknek az okleveleket és a város adományozta ajándékot a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei közgyűlés elnöke, dr. Helmeczy László és a helybeli polgármester, Sulyok József
adta át, miután mindketten szóban is elismerően nyilatkoztak a rendezvényről, a kórusok egyéni és közös szerepléséről. Azt pedig
mindannyian szerencsés ráadásként üdvözöltük, hogy a sportcsarnokban a szokásos tánczenét ezúttal a fehérgyarmati pedagógusokból álló
zenekar szolgáltatta, amely színvonalával, jól megválasztott számaival és egész magatartásával nagyban hozzájárult az emlékezetes
rendezvény jó hangulatú befejezéséhez.
Dr. Maróti Gyula,
a KÓTA ny. főtitkára

FELHÍVÁS ALÁÍRÁSGYŰJTÉSRE
A PSZ országos népi kezdeményezése
A Pedagógusok Szakszervezete Országos Vezetősége, értékelve a kialakult helyzetet, a kormány elégtelen döntéseit és nem
utolsósorban a PSZ tagságának, helyi, területi szervezeteinek kezdeményezéseit, olyan aláírásgyűjtő akciót indított útjára, amely
országos népi kezdeményezésként értékelhető.
A PSZ és több, közalkalmazottat tömörítő szakszervezet együtt próbálta meggyőzni a kormányt, hogy a közalkalmazotti
illetményrendszer belső feszültségeinek oldására jelentős lépéseket tegyen, az immár 50.000 forintos minimálbér
figyelembevételével. A kormány ugyan a 2000. decemberi akciónk hatására az egyösszegű keresetkiegészítés utólagos kifizetésével
korrigálta a 2000. évi magasabb inflációt, illetve a 2001. évre is ezt kívánja tenni azoknak a közalkalmazottaknak esetében, akik idén
csak 8,75%-os táblaemelést kaptak. Ám a kiegészítések bérrendszerbe való beépítésére nem hajlandó, és a magasabb minimálbér
miatt kialakult, egyre nagyobb feszültséget okozó bértorlódást, a kvalifikált közalkalmazottak bérének relatív leértékelődését sem
akarja orvosolni.
Ezt bizonyítja a 2001. november 13-án elfogadott kormányrendelet is a közszféra 2001. évi egyösszegű keresetkiegészítéséről.
Ezért a Pedagógusok Szakszervezete olyan országos aláírásgyűjtő akciót szervez, amellyel kötelezi az Országgyűlést arra, hogy e
kérdéskört megtárgyalja.
A Magyar Köztársaság Alkotmányának 28/D. §-a szerint országos népi kezdeményezést legalább 50.000 választópolgár
nyújthat be, amely arra irányulhat, hogy az Országgyűlés hatáskörébe tartozó kérdést az köteles megtárgyalni. Ez mind
hatását, mind a közvélemény formálását tekintve sokkal jelentősebb lehet, mint akármilyen korábbi, a jogi előírásoknak nem
megfelelő aláírásgyűjtési akció. Az országos népi kezdeményezéssel egyúttal a hazai demokrácia működőképességét, valós értékét is
próbára tesszük, teszteljük. Ráadásul ez a megmozdulás alkalmas a közszféra szakszervezeteinek összefogására, együttes fellépésére
is. Ezért a PSZ felhívását eljuttatta valamennyi érintett érdekvédelmi szervezethez, amelyek közül többen csatlakoztak az akcióhoz.
Az Országos Választási Bizottság (OVB) által hitelesített aláírásgyűjtő íven szereplő követelés: "A Magyar Köztársaság
Alkotmányának 28/D. §-a alapján alulírottak kezdeményezzük, hogy az Országgyűlés tűzze napirendjére és tárgyalja meg
azt a közalkalmazotti előmeneteli rendszert, amely igazodik a megemelt minimálbérhez, és biztosítja az Alkotmány 70/B.
§ (3) bekezdésében megfogalmazott, a végzett munka mennyiségével és minőségével arányos jövedelemhez való jog
érvényesülését."
Az Országos Választási Bizottság (OVB) – mint ahogy erről a napi sajtó is tájékoztatást adott – 2001. november 12-én
határozatot hozott országos népi kezdeményezésünkről: hitelesítette az aláírásgyűjtő ívet és az azon szereplő kérdést. Az OVB
határozata a Magyar Közlöny 2001/126. számában jelent meg. A határozat ellen legkésőbb november 27-én 16 óráig kifogást lehetett
benyújtani az Alkotmánybírósághoz. Mivel ilyen kifogás nem érkezett, így a határozat jogerőre emelkedett, s az aláírásgyűjtés
november 30-ával megkezdődhet. Az OVB által hitelesített, lepecsételt aláírásgyűjtő ív (lásd lapunk mellékleteként) az akció
indításának napjától a PSZ internetes honlapjáról is letölthető (http://www.pedagogusok.hu), továbbá a szakszervezeti weboldal is
közzéteszi (http://www.szakszervezetek.hu). Ez utóbbi külön demonstrációs oldalt nyit az aláírásgyűjtés időszakára, amely a
különböző üzenetek, vélemények, szolidaritási nyilatkozatok fogadására is alkalmas lesz.
Kérjük, hogy az akció lebonyolítása során mindenki vegye figyelembe a következőket:
- Az aláírásgyűjtés november 30-án kezdődhet, és két hónapon belül, legkésőbb január 29-én át kell adni az íveket az OVB
elnökének. Terveink szerint delegációnk 2002. január 23-án (szerdán) adná át az összegyűjtött aláírásokat.
- A kezdeményezés támogatására aláírást gyűjteni csak a hitelesített, az OVB-pecsét másolatával is ellátott
aláírásgyűjtő íveken lehet, s az aláírásoknak a kérdéssel azonos oldalon kell szerepelniük. És csak ezekről lehet – a szükségletnek
megfelelően – szöveg- és formahű másolatot készíteni. (Az előzetesen mintaként közzétett ívek nem használhatók!)
- Az aláírásgyűjtő ív valamennyi oszlopa pontos, teljes és egyértelmű adatokat (olvasható családi és utónév, lakcím, 11
karakterű személyi azonosító szám) és aláírást tartalmazzon. Az ív alján pedig az aláírásgyűjtő aláírása is szerepeljen. Az OVB csak
ezeknek a követelményeknek megfelelő aláírásokat, íveket fogja hitelesíteni.
- Az akcióban minden választópolgár (aki az országgyűlési képviselőválasztáson választójoggal rendelkezik) részt vehet, tehát
nemcsak közalkalmazottak írhatják alá, hanem más területen dolgozó, tanuló családtagok, ismerősök, barátok, szimpatizánsok is.
- A vonatkozó előírások szerint nem gyűjthető aláírás „… munkahelyen munkaidőben, vagy munkaviszonyból, illetőleg
munkavégzésre irányuló más jogviszonyból fakadó munkavégzési kötelezettség teljesítése közben.” (1997. évi C. törvény 48.§ (2)
bek.) Ezért javasoljuk, hogy munkahelyi aláírásgyűjtésre munkaidőn kívül szervezett gyűlésen, fórumon kerüljön sor, ahol alkalom
nyílik törekvéseinkről, akciónk céljairól részletesebben is szólni. Nem gyűjthető aláírás tömegközlekedési eszközön, valamint állami
és helyi önkormányzati szervek hivatali helyiségeiben sem.
- Az aláírt eredeti íveket a helyi, területi szakszervezeti aláírásgyűjtő helyekről legkésőbb 2002. január 18-ig el kell juttatni a
Pedagógusok Szakszervezete Országos Irodájához (1068 Budapest, Városligeti fasor 10.) azért, hogy azokat számba vegyük és
átadásra előkészítsük.
- Minthogy az akció időszakára esnek a karácsonyi ünnepek, a téli szünet és szilveszter, célszerű ennek intenzív szakaszát
december 22-ig befejezni. Mindez persze nem zárja ki a januári gyűjtést sem. Reméljük, az újévi jókívánságokat már annak
tudatában mondhatjuk, hogy ötvenezernél jóval több hitelesíthető aláírás gyűlt össze az íveken.
- Fontos felhívni kollégáink figyelmét arra is, hogy az aláírt íveket biztonságos helyen tárolják, és a gyűjtés befejezését
követően azonnal adják postára, illetve juttassák el a PSZ Országos Irodájához.
A segítő közreműködést, az akcióban való aktív részvételt a szervezőknek és az aláíróknak egyaránt előre is köszönjük. Biztosak
vagyunk abban, hogy összefogásunk eredményre vezet, és az Országgyűlés nemcsak napirendre tűzi országos népi
kezdeményezésünk követelését, hanem olyan döntést is hoz, amely valamennyi közalkalmazott számára jobb helyzetet teremt.
Reméljük, hogy ez az akció, amelyben több szervezet és sok tízezer állampolgár részt vesz, példát mutat az összefogás erejére.
***

Az akcióban részt vevő szervezetek: Pedagógusok Szakszervezete (kezdeményező); Agrároktatási és Kutatási Dolgozók Szakszervezete; Bölcsődei
Dolgozók Demokratikus Szakszervezete; Egészségügyben Dolgozók Demokratikus Szakszervezete; Egészségügyi Dolgozók Szakszervezete Önálló
Területi Szövetsége (Kiskunhalas); Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezete; Közegészségügyi Szakszervezet; Magyar Közoktatási és Szakképzési
Szakszervezet; Magyar Orvosi Kamara; Magyar Zeneművészek és Táncművészek Szakszervezete; Mérnökök és Technikusok Szabad Szakszervezete;
Orvosegyetemek Szakszervezeti Szövetsége; Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete; Tudományos és Innovációs Dolgozók Szakszervezete; Vasas
Szakszervezet Szakképzési és Innovációs Tagozata; Vízügyi Országos Szakszervezet

INGYENES INTERNET-HOZZÁFÉRÉS
KEDVEZMÉNYES TELEFONKÖLTSÉGGEL
Tízmillió forint az informatikaoktatás támogatására

A RubinTel Telekommunikációs Vállalat 10.000 ingyenes internet-hozzáférést kínál nevelési-oktatási
intézményeknek, pedagógusoknak és tanulóknak. A RubinTel által felajánlott hozzáférés az
internetkapcsolat során keletkező telefonköltség jelentős részét is kedvezményesen biztosítja.
A havi 6, 15, 25, illetve 50 órás kedvezményes telefonköltséget tartalmazó csomagok 10% és 47% közötti
kedvezményt biztosítanak a normál 6 Ft/perc telefonköltségből. Így pl. egy 15 órás internetcsomag ára
nettó 3980,- Ft, mely korlátlan internetezést tesz lehetővé, s az első 15 óra telefonköltségét is tartalmazza.
A csomaghoz járó kedvezményes tarifa a túlhasználat idejére 4,30 Ft/perc.
Választható lehetőségek:
1. 6 óra telefonköltséget is tartalmazó korlátlan internetezést biztosító csomag
nettó 1 980 Ft/hó. Túlhasználat esetén fizetendő díj 5,40 Ft/perc.
2. 15 óra telefonköltséget is tartalmazó korlátlan internetezést biztosító csomag
nettó 3 980 Ft/hó. Túlhasználat esetén fizetendő díj 4,30 Ft/perc.
3. 25 óra telefonköltséget is tartalmazó korlátlan internetezést biztosító csomag
nettó 5 980 Ft/hó. Túlhasználat esetén fizetendő díj 3,90 Ft/perc.
4. 50 óra telefonköltséget is tartalmazó korlátlan internetezést biztosító csomag
nettó 9 980 Ft/hó. Túlhasználat esetén fizetendő díj 3,20 Ft/perc.
Az internet-hozzáférés igénybevevői nyilatkozhatnak, hogy a megrendelésükért járó, informatikaoktatásra
szánt támogatást (1000 Ft/megrendelés) melyik oktatási intézménynek kívánják átutaltatni. A támogatás
maximális összértéke 10 millió Ft (10000 megrendelés esetén)*
Az ajánlat 2001. november 1-től visszavonásig érvényes.
Az ingyenes internetet tartalmazó csomagokról további tájékoztatás kérhető, illetve a megrendelőlap
letölthető a www.rubintel.hu, valamint a www.pedagogusok.hu weboldalakon megtalálható online
megrendelőn.
A megrendelést az alábbi címre kérjük eljuttatni:
Postacím: 1193. Budapest, Könyvkötő u. 37.
Fax: (1) 358-04-96 E-mail: info@rubintel.hu
További információ az (1) 357-10-74-es telefonszámon kérhető.

Jó szörfözést!

RubinTel Telekommunikációs Kft.

* A támogatást az internetszolgáltató által kiküldött első számla befizetése után utalják át.

