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NAT – FOLYAMATOS IDŐHÁTRÁNYBAN
A Pedagógusok Szakszervezete nemcsak egyetértett, hanem szorgalmazta is a NAT felülvizsgálatát.
Ennek módja és folyamata azonban számtalan szakmai és érdekvédelmi problémát is felszínre
hozott, amelyek azóta újabbakkal gyarapodtak. A 2004. szeptember 1-től 2016-ig felmenő
rendszerben bevezetendő új koncepciójú NAT nem tartalmazza a tanítandó minimumot. Ennek
hivatalos indoka az, hogy a készségek fejlesztésére, az életvezetési technikák megismertetésére, az
együttműködési, lényegkiemelő, kommunikációs készségek stb. kialakítására nagyobb szükség van.
Mi sem természetesebb ennél, elengedthetetlen a kompetenciaalapú ismeretátadás. Ám a két terület
nem zárja ki egymást, hanem éppen a jól körvonalazott tananyag elsajátítása, feldolgozása során
érhetjük el az említett készségek kialakulását. Természetesen a túl sok tananyagra, sok lexikális
ismeretre épülő oktatással ma már senki sem ért egyet, így a PSZ és annak szakmai tagozatai sem.
Szakszervezetünk kifogásolta a szakmai, társadalmi vitára biztosított idő rövidségét is. Ráadásul
ennek nagy része a nyári tanítási szünetre esett, így érdemi eszmecsere folytatására csak kevés nap
jutott. A PSZ határozott kezdeményezésére a véleménynyilvánítás lehetősége ugyan meghosszabbodott, ám a szakmai vita definiciójának értelmezése körül is komoly eltérések adódtak az OM és a
PSZ között. Míg a tárca elégségesnek itélte meg a minisztérium honlapján való olvasási lehetőséget,
az arra esetleg adott válaszokat, s néhány későn megszervezett regionális konferenciát, addig mi a
vélemények ütköztetését, egymás szakmai köreiben gondolataink kifejtését tartottuk kívánatosnak.
A PSZ más érdekvédelmi és szakmai szervezetekkel együtt 2003 szeptemberében felhívást
fogalmazott meg, amelyben többek között hangsúlyozza: „Elengedhetetlen, hogy az alapvető kérdésekben megegyezés szülessen, és a NAT-vita tovább folytatódjék, hogy konszenzusközeli helyzet
teremtődjön, melyhez kellő időt és megfelelő fórumokat kell biztosítani. A szakmai szinten született
egyetértést pedig a politikusoknak, a pártoknak nemcsak tudomásul kell venniük, hanem megállapodásukkal garanciát kell vállalniuk kormányzati ciklusokon átívelő érvényesítésére.” Ennek kapcsán a
parlament oktatási bizottságának elnöke négypárti egyeztetést is kezdeményezett. Ez azonban sem a
NAT, sem más, oktatással kapcsolatos kérdésekben sem sikeredett.
A NAT 2003 vitaanyagával kapcsolatban tartalmi észrevételeket is tettünk, amelyben hangsúlyoztuk: a kiemelt fejlesztési feladatok közül a pályaorientációt, ezen belül a munka világának a jelenleginél
alaposabb megismerését tartjuk elengedhetetlennek. A vitaanyag ugyanis ennek fogalmát leszűkíti a
képességek kipróbálására, az érdeklődés elmélyítésére. A munka világának fogalma és feltárása, véleményünk szerint, ennél jóval többet jelent: magába foglalja a munkavállalás lehetőségeinek, a munkaviszony jogi szabályozása alapjainak, a munkavállalók jogainak, a kollektív érdekvédelem lehetőségeinek megismerését is. Ráadásul ma már nem elég ennek hazai viszonyaival szembesíteni a fiatalokat,
hanem az egységesülő európai munkaerőpiacra kell felkészíteni őket. Észrevételeink nyomán módosult
is a dokumentum.
Izgalmas részét képezte az előkészítő folyamatnak az a szakasza, amikor előkerült a„Kinek szól
a Nemzeti Alaptanterv” kérdése. Erre Vass Vilmos, a NAT projektigazgatója azt válaszolta, hogy
nem a pedagógusoknak, hanem a tudományos köröknek, a szakmai elitnek. Ha az oktatás össztársadalmi ügy – mi még valljuk, hogy igen –, akkor ez kissé kategorikus kijelentés. Ilyen előzmények és
más – terjedelmi korlátok miatt nem részletezhető – próbálkozások után a kormány
243/2003.(XII.17) rendeletével útjára engedte a felülvizsgált NAT-ot. Gondjaink ezzel megoldódás
helyett csak sűrüsödtek. Ugyanis a szükséges kerettantervek, melyeket a miniszter köteles kiadni,
késnek. Megjelenésük 2004. január végére volt ütemezve, azonban még a kötelező véleményeztetésen sem estek át. Bár az OM igérete szerint március 12-től az OM honlapján ezek tervezet formájában elérhetők lesznek, mi úgy gondoljuk, hogy ha a jogalkalmazóknak kötelezettségei vannak, akkor
ez legyen érvényes a jogalkotókra is: időben hozzák nyilvánosságra és bocsássák rendelkezésre a
szükséges dokumentumokat. A PSZ elfogadhatatlannak tartja, hogy a pedagógusok, a nevelőtestületek ideje legyen kevesebb a helyi tantervek, pedagógiai program módosítására. Ennek minden
fórumon hangot adtunk, az OM-nek írásban eljuttatuk. A fenntartók ugyanis már 2004. április 15-től
kérhetik a még ki sem adott kerettantervekre épülő helyi tanterveket. Ilyen körülmények között
alapvetően kérdésessé válik a NAT 2004 szeptember 1-i bevezetése.
A pedagógiai programok elkészítéséről annyit: soha nem volt egy tanárnak ekkora szabadsága,
ilyenfokú szuverinitása egy iskolai közösségnek. Kérem, hogy éljenek vele! A tanár a szellem embere.
A PSZ vezetése bízik a pedegógustársadalomban, hogy tovább viszik azokat az értékeinket, amelyek a
magyar iskolát évszázadokon át Európa élvonalába emelték. Kellő türelmet, időt és derűt kívánok
ehhez a nélkülözhetetlen tevékenységhez!
Szlankó Erzsébet alelnök
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2 • Emlékeztető
In memoriam
ELEK LAJOSNÉ
Életének 63. esztendejében – egy hirtelen betegség következtében – elhunyt Elek Lajosné Varga Ilona, szakszervezetünk tisztségviselői gárdájának kivételesen nagyszerű képviselője.
A Veszprém megyei Csetényben született, Esztergomban a tanítóképző
főiskolán kapott oklevelet. Rövid ideig Őriben, majd évtizedeken át Várpalotán a várkerti általános iskolában tevékenykedett tanítóként. Szakszervezetünknek 1961-ben lett a tagja, és 1974 óta élete utolsó percéig,
még 2000-ben történt nyugdíjbavonulása után is tisztségviselője. Mindvégig hittel és elkötelezettséggel szolgált választott funkcionáriusként
szervezetünk különféle posztjain, iskolája szakszervezeti titkáraként, tizenkét esztendőn át Várpalota város és körzete titkáraként, 1991-től megyei bizottságunk tagjaként, 2000-től pedig a megyei nyugdíjastagozat
vezetőjeként, egy esztendőn át még tanított is városa 8-as sz. általános iskolájában. Három cikluson át tagja volt a megye kongresszusi küldöttcsoportjának. Munkássága elismeréséül 1996-ban megkapta szakszervezetünk Eötvös József-emlékérmének arany fokozatát.
A szülőfalujának református templomában március 6-án tartott gyászszertartásán, ahol sokan ott voltak kollégái közül is, dr. Perlaki Mária
búcsúzott meghatott hangon drága halottunktól, becenevén: Csöpikétől.
Legszívesebben az egész beszédet idéznénk, de kénytelenek vagyunk
néhány részletére szorítkozni.
„Csöpike! Itt állunk előtted, akik tanúi voltunk életed egy részének, és
nem tudjuk igazán felfogni, hogy Te miért nem állsz mellettünk. Te, aki
soha nem hiányoztál közülünk. Kezdeményező, tenni akaró egyéniséged
számtalan esetben kovácsolta össze erőinket, közösségünket. (...)
Nagy űrt hagytál magad mögött. Nemcsak a családi tűzhelynél lett üres
a helyed, de üres a megyei irodánkban, és kedvenc üdülőnkben, Hévizen
is. (...)
Velünk marad azonban kedves mosolyod, a jó ügy szolgálatáért való
elkötelezettséged, hited, hogy érdemes másokért tenni. Irántad érzett szeretetünk soha nem múlik el. Gondolatban fogjuk a kezed és beszámolunk
a történtekről.
Neked odafent csak egy dolgod van: mosolyogj ránk és szereteteddel
őrizz bennünket. Nyugodj békében!”
A gyászszertartást követően, a család várpalotai otthonában – bensőséges baráti találkozón – Árok Antal alelnökünk a megözvegyült férjnek és
leányuknak átadta Eötvös József-emlékérmünk vas fokozatát, melyet vezetőségünk posztumusz kitüntetésként adományozott múlhatatlan emlékű
és hatású kollégánknak.

Az elmúlás sodrában
Lapunk évekkel ezelőtt elhunyt szerkesztője, Tímár György emlegette
hajdanán a londoni metró falán olvasott mondatot, amely valahogy
így szólt: „Halálunk a születésünkkel kezdődik.” Igen, minden emberfiának ez a megváltozhatatlan sorsa.
Lapunk rendje, elkötelezettsége szerint mi is elmondjuk halotti
beszédünket a 2. oldalon azokról, akik hosszabb-rövidebb ideig szakszervezetünk tisztségviselői voltak, és végső eltávoztukról hírt kaptunk: in memoriam, valami csakazértis ellenszegüléssel a végzettel
szemben, a folyvást éltető emberség hitével.
De nem szólunk azokról a már nyugdíjban lévő vagy aktív
funkcionáriusainkról, akik szeretteiket vesztették el. Hadd tegyünk
most néhány szó erejéig kivételt! Szinte egyszerre tudtuk meg, hogy
dr. Voksán József, hosszú éveken át főtitkárunk, aki megbízatásától
megválva is szorosan együtt ét mozgalmunkkal, sokat szenvedett feleségét temette el (hamvai a budapesti Szent István Bazilika urnatemetőjében pihennek). Baranyai titkárunk pedig, a tevékenysége révén
országosan ismert Benkő Gyula élete derekán járó öccsét gyászolja.
És a minapi fájdalmas hír: Torma Tiborné győri titkárunk édesapját
vesztette el. Mindhármójuknak – és velük együtt sok megszomorodott
tagtársunknak – az egész nagy szakszervezeti közösség nevében
őszinte részvétünket fejezzük ki. Adjon erőt nekik szeretteik élő emléke
és embertársaik együttérzése.

A Pannónia Filmstúdió ajánlata
A filmstúdió a húsvéti szünetben a rajzfilm iránt érdeklődő 6-10 éves
gyerekeknek, valamint az animációsfilm készítését megismerni vágyó felnőtteknek 3 napos programot szervez. Jelentkezés: 06-1-250-0194/149, 151 m.
Pannónia Film Kft. – 1035 Bp., Kerék u. 80.

PEDAGÓGUSOK LAPJA
OLVASD ÉS ADD TOVÁBB!
A Pedagógusok Lapja szakszervezetünk tisztségviselőinek, tagjainak egyik
legfontosabb információforrása. Minden PSZ-alapszervezethez (intézményhez) egy-egy példányban ingyen juttatjuk el, településenként egy címre postázva. Föltétlenül szükséges, hogy lapunkat minden helyi intézményben
késlekedés nélkül megkapja a PSZ-alapszervezet titkára. Az ő felelőssége
pedig abban rejlik, hogy egyrészt maga gondosan elolvassa és számonként
gyűjtse a lapot, másrészt igyekezzék azt minél több kollégával megismertetni.
Hasznos lenne, ha a „köteles” példány mellett több is eljutna egy-egy intézménybe, mégpedig előfizetés révén.
Előfizetőinknek közvetlenül a megadott címre küldjük lapunkat. Az évi
előfizetési ár 3.000 forint, amelyet egy összegben kérünk. Az intézmények
banki átutalással (számlaszám: 11707024-20100456) fizethetnek elő, az
egyéni érdeklődőknek pedig - megrendelő levelük alapján - csekket postázunk. Csak a befizetés megérkeztét követően, utólag tudunk számlát küldeni.
Továbbra is szívesen fogadjuk a hirdetéseket a következő, változatlan
fizetési feltételekkel: egész oldalas hirdetés (A/4-es formában, fekete-fehérben) 80.000 forint, féloldalas 40.000, negyedoldalas 20.000 forint. Az
apróhirdetés közlési ára: szavanként 40 forint. Minden egyes díjtételt 25
százalékos áfa terhel. A hirdetések beküldésének határideje: a megjelenési
hónap eleje.

Köszönetnyilvánítás
A Történelemtanárok Egylete köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik a 2002.
évi személyi jövedelemadójuk 1%-át – 82.060 Ft-ot – a TTE részére
ajánlották fel, ezzel segítve a történelemtanítás és a civilszerveződés ügyét. Az
összeget a TTE Hírmondó nyomda- és telefonköltségének egy részére
használtuk fel.
Miklósi László elnök
Osztályok és erdei iskolák számára kirándulás, pedagógusok számára
olcsó nyaralási lehetőség Zánkán: a csererdőben, komfortos faházakban,
80 főig. Félpanzió igényelhető. Szállás: 1.200–1.400 Ft/fő. Tel.: 30-9-773227; 57-504-410, 06-30-451-8848. (x)

ERDEI ISKOLA PROGRAMOK OSZTÁLYKIRÁNDULÁSOK
A Badacsony-hegy lábánál a Balatontól 2 km-re. Komplett erdei
iskola programunk és a környék adottságai kiválóan alkalmasak
mindenféle osztálykirándulásra. Elhelyezést panziónkban és
színvonalas magánszállásokon, étkezést jó minőségben biztosítunk.
Ár: 3200 Ft/fő/nap.
Érdeklődés:
Jáger
András
87/433-108
Honlap:
www.privatehouses.hu/andreas (x)

Helyesbítés
Lapunk idei februári számának Adóváltozások... (PL-Útmutató I. o.) című
közleményében a 2. bekezdés egy része pontatlan. Helyesen: „Az
adójóváírás 720 ezer éves jovedelemig érvényesíthető összege havonta
9540 forint, egyébként nem változott a mértéke, amely továbbra is 18
százalék, de jogosultsági hónaponként legfeljebb 9000 forint.”

A pedagógusok és szülők figyelmére
egyaránt számít a Mentor című oktatási, egészség- és életmódmagazin, mely hű tükröt nyújt az iskola, a kultúra, a mindennapi élet
időszerű eseményeiről. Hasznos kiegészítője tankönyvkritikai
melléklete, a Támpont. Szerkesztőség: 1054 Bp. Kálmán Imre u.
16. II. em. 4/a. Tel./fax: 269-2730.
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A SZAKSZERVEZETI ÉLET ESEMÉNYEI
A PSZ Országos Vezetősége 2004. február 16-i ülésén áttekintette a
január 31-i munkakongresszus határozataiból fakadó feladatokat, a
sajtónyilvánosságot kapott és félreértésekre alkalmat adó értelmezéseket, valamint a közszolgálati szakszervezetek álláspontjait a kormány és a sztrájkbizottság megállapodástervezetével kapcsolatban. A
SZEF szövetségitanács-ülésére készülve kialakította álláspontját a
PSZ képviseletéről, a munkakongresszuson elfogadott döntések
megjelenítéséről, valamint a SZEF költségvetés-tervezetéről.
A PSZ Elnöksége 2004. február 23-án, a szakszervezeti tevékenységről kapott tájékoztatót követően, elsősorban az országos vezetőség
márciusi ülésének előkészítésével foglalkozott. Megvitatta a PSZ 2004.
évi központi költségvetésére vonatkozó javaslatot, valamint a tervezett
tagkártyához kapcsolódó szolgáltatásokat. Végül konzultációt folytatott
a PSZ internetes honlapjának korszerűsítéséről.
A PSZ Országos Vezetősége 2004. március 8-i ülésén a PSZ
elnöke és alelnökei adtak tájékoztatást a legutóbbi időszak szakszervezeti tevékenységéről. Varga László elnök előterjesztésében a többi
között mérlegelte a Közszolgálati Sztrájkbizottság és a kormány
között megszületett megállapodást, amelyet az érintett szakszervezetek döntő többségével együtt a PSZ is aláírt. (A megállapodás teljes
szövegét és a hozzá fűzött elnöki kommentárt lásd lapunk 5. oldalán.)
Majd a testület a hagyományoknak megfelelően részletes vitát folytatott a PSZ 2004. évi központi költségvetéséről, amelyet többségi
szavazattal, mintegy 197 millió forintos kiadási és 225 millió forintos
bevételi főösszeggel elfogadott.
Az országos vezetőség végül Árok Antal alelnök előterjesztésében megtárgyalta a PSZ-tagkártya problémakörét. A testület ezzel
kapcsolatban a Magyar Kamarákért Szövetség (MAKASZ) együttműködési megállapodását, valamint a Vodafone Rt. PSZ-tagok számára szóló ajánlatát fogadta el. Minderről részletes tájékoztatást
adunk e számunk betétlapján és ennek az oldalnak az alján.
A SZEF Szövetségi Tanácsa 2004. február 17-ei ülésén összegezte a tagszervezetek véleményét a Közszolgálati Sztrájkbizottság és a
kormány megállapodástervezetét illetően, és elfogadta a konföderáció
2004. évi költségvetését. A szövetségi tanács állásfoglalásában a többi
között hangsúlyozta, hogy Draskovics Tibor pénzügyminiszter – szóbeli ígéretének megfelelően – a kormánydöntést megelőzően adjon
érdemi tájékoztatást az általa tervezett megszorítások tartalmáról. Ez a

tájékoztatás és a konzultáció elengedhetetlenül szükséges ahhoz, hogy a
Közszolgálati Sztrájkbizottság felelősen dönthessen a kormány
megállapodási ajánlatáról. Ezért a SZEF álláspontja szerint a sztrájkbizottság és a kormány képviselői közötti tárgyalásoknak csak a pénzügyminiszter tájékoztatója után van értelme. Erre a találkozóra a végső
döntést hozó kormányülés előtt sor került.
A Közszolgálati Sztrájkbizottság és a kormány képviselőinek
találkozójára sokrétű vitát és előzetes egyeztetést követően 2004.
február 25-én került sor. A Ligát kivéve valamennyi szakszervezeti
konföderáció képviselője aláírta a megállapodást. (Ennek teljes szövege megjelent a Magyar Közlöny 2004/24. számában, és lapunk 5.
oldalán is közöljük.)
A Közoktatáspolitikai Tanács, amelynek munkájában a PSZ
képviseletében Szlankó Erzsébet alelnök vesz részt, az elmúlt időszakban több fordulóban foglalkozott a kerettantervi minták kiadása
és késése problémájával. (E témában lásd lapunk vezércikkét.) A
PSZ ezzel kapcsolatos aggályaira, kérdéseire Sipos János helyettes
államtitkár adott választ. Ennek egy része azonban elfogadhatatlan
volt számunkra. A PSZ alelnöke többek között azt is nehezményezte, hogy a közoktatási törvénymódosítás kistérségekkel összefüggő javaslatait a testület még nem tárgyalta meg. Az államtitkár
ígéretet tett arra, hogy ezt a legközelebbi tanácsülésen – a mulasztás
pótolva – az OM előterjeszti.

Szolidaritás spanyol kollégáinkkal
Az egész világot felháborító, 2004. március 11-i madridi terroristamerénylet több mint 200 halálos áldozata között pedagógusok is voltak. A PSZ Országos Vezetősége és tagsága nevében
Varga László elnök részvéttáviratban fejezte ki együttérzésünket
spanyol kollégáinkkal. A távirat szövegét ezúton adjuk közre:
„Hallottuk a borzasztó hírt a madridi merényletről. A magyarországi pedagógus-szakszervezet mélységesen elítéli ezt az erőszakos terrortámadást. Nincs olyan politikai cél, ami igazolhatná az
ártatlan állampolgárok lemészárlását. Részvéttel gondolunk a
borzasztó gyilkosság áldozataira és családjaikra. Az ETUCE tagszervezeteként, veletek együtt továbbra is küzdeni fogunk a demokráciáért, az erőszak ellen.”

A PSZ-tagkártyához kapcsolt kedvezményrendszerről
A Pedagógusok Szakszervezete XVII. kongresszusán elfogadott program többek között megfogalmazza, hogy „a jogvédelem, a rendszeres tanácsadás, a kollektív szerződések, megállapodások struktúrájának kiépítésén, gondozásán túl bővíteni kell a szakszervezeti szolgáltatások körét.” E feladatsor végrehajtásának fontos állomásához érkeztünk. Országos Vezetőségünk 2004. március 8-i ülésén nagy többséggel (csak Heves megye képviselője szavazott nemmel) döntött arról, hogy a PSZ-tagkönyvek tagkártyára való cseréjével együtt – a Magyar Kamarákért
Szövetséggel és a Vodafone Rt.-vel megkötött együttműködési megállapodás alapján – jelentősen bővíti kedvezményes szolgáltatásait.
Természetesen szakszervezetünk alapvető feladata – a közoktatási-nevelési intézményrendszer alkalmazottainak, nyugdíjasainak, illetve az e
területen munkanélkülivé váltak érdekvédelme és érdekképviselete – változatlanul prioritást élvez. A szolgáltatások bővítésével nem piacosítani
akarjuk szakszervezetünket, hanem tagságunk véleménye alapján, korunk lehetőségeit kihasználva lépünk előre. Változatlanul azt valljuk, hogy
a kollektív érdekvédelemnek, a szolidaritásnak, a szakszervezeti tevékenységnek a XXI. század gyorsan változó körülményei között is van értelme,
sőt, az Európai Unió keretein belül egyre több lehetősége. Ám azt is szeretnénk érzékeltetni, hogy a PSZ tagjának mindennapi előnye is származhat
e viszonyból, nem csak az olykor nehezen érzékelhető és általánosan ható érdekérvényesítés. A kedvezmények folyamatos bővítésével azt kívánjuk
elérni, hogy a befizetett tagdíj visszatérüljön a szakszervezeti tag számára. Ha e juttatások folyvást bővülő körét tekintjük, amely hazánk minden
térségében, sőt, egyre inkább az Európai Unió egészében is hozzáférhető lesz, nem lehetetlen elérni a kitűzött célt. Csak oda kell figyelni s élni a
lehetőségekkel!
Bár a kedvezmények jelentős része (pl. a díjmentes internet, a Vodafone kedvezményes tarifacsomag stb.) már napjainkban is elérhető, a
teljes körű és gyors hozzáférést a PSZ-tagkártya bevezetése hozza meg. Ehhez azonban meg kell teremtenünk az országos tagnyilvántartást, és
ennek alapján elkészíttetni a névre szóló, azonosítószámmal ellátott, elektronikusan is regisztrálható tagkártyákat. Majd végül a sok tízezer
PSZ-taghoz eljuttatni. Mindezt a tanév végéig szeretnénk elvégezni, hogy a nyári szabadságidő alatt már mindenki élhessen az új lehetőségekkel. Ez azonban csak akkor lehetséges, ha a szakszervezeti tisztségviselők és tagok a nyilvántartó lapok kitöltésével és mielőbbi visszajuttatásával (a fénymásolható nyomtatványokat lásd a betétlapon) közreműködnek ebben. Ezért arra kérjük a PSZ tisztségviselőit, hogy az új lehetőségekről mielőbb tájékoztassák szakszervezetünk tagjait, és azokat is, akik még nincsenek sorainkban. (Helyezzék el a hirdetőtáblán a lapunkban található miniplakátot, illetve a nevelőtestületi összejövetelen, munkaértekezleten is adjanak tájékoztatást erről.) Az adatlapok visszaküldését, majd a PSZ-tagkártyák kiosztását pedig határidőre végezzék el! (Ezeket legkésőbb 2004. április 30-ig szeretnénk megkapni.)
E feladatsor kapcsán is mutassuk meg, hogy képesek vagyunk együtt és időben cselekedni, egy irányban menetelni!
Árok Antal alelnök

"

4 • Krónika

PEDAGÓGUSOK LAPJA

TAGOZATRÓL TAGOZATRA
A PSZ ÁMK Tagozata 2004. február 12-én tartott intézőbizottsági
ülést. Elsőként a munkakongresszus határozatait értékelték, különös
tekintettel arra, hogy a sajtóban téves tartalommal jelent meg a PSZ
kormánymegállapodással kapcsolatos álláspontja. Körünkben is
egyértelműsíteni kellett tehát a szöveget, hogy a jelenlévők szakmai,
szakszervezeti kapcsolataik révén ezt így adják tovább. Ennek kapcsán
vetődött fel a több tájékoztatás, személyes találkozás igénye, mely
utóbbira jó példaként szólt Varga László elnök régiós találkozón való
részvételéről, és érdemi információkkal szolgált. Az intézőbizottsági
tagok által közvetített problémák kerültek ezután sorra: gond a
tehetséggondozási program általános hozzáférhetősége; megszűnt az
alapmegállapodás után az internet-hozzáférhetőség támogatása;
szakmai segítés az ÁMK-kon belül csak a könyvtári, közművelődési és
óvodai intézményekre jellemző; iskolai területen a kistelepülések
esetében nincs szakértő az irányításban.
Felszólalásaikban a továbbképzést és a megoldás keresését
fogalmazták meg feladatként a jelenlévők. Pozitívumként ítélték meg
az ÁMK számára szóló pályázatok sokféleségét, de a pályázat
megírásához segítségre volna szükség. Ez utóbbira is megoldást
kívánnak találni. Az intézőbizottság a fentieket figyelembe véve,
továbbá az országos szakmai szervezet eseményeinek ismeretében
állította össze a friss munkatervét.
Krizsán Mihály tagozati elnök

Elhatározták, hogy figyelemmel kísérik az intézmények és a neveltjeik számára fontos pályázatokat, s szükség esetén segítséget is nyújtanak. E tevékenységet Szabó Mihályné (eszne@freemail.hu) fogja össze.
Az aktuális pályázatok a www.fmm-gov.hu honlapon találhatóak, a
teljes pályázati anyag pedig, a www.omai.hu honlapról tölthető le.
Végezetül Frányó Lászlóné (Iregszemcse) ismertette a tagozat
idei sajátszervezésű üdültetési lehetőségeit, melyről tájékoztatót
juttatnak el az intézményekhez.
Juhász Olga szakértő

A PSZ Gyógypedagógiai Tagozata, amelynek újraszervezése folyik,
2004. február 24-én ülésezett. A résztvevők többhónapos előkészítő
munka eredményeként örömmel állapíthatták meg, hogy eddig tizenhárom megye és a főváros intézményeinek munkatársai kívánnak
bekapcsolódni a tagozati tevékenységbe. Jantyik Margit (Paks), az
intézőbizottság elnöke ismertette a hozzá eljuttatott elképzeléseket és
terveket; ezek alapján elkészítette az éves munkatervi javaslatot,
melyet a tagozat hivatalos megalakulását követően tagsága elé fog
terjeszteni. Az elhangzott, intézkedést kívánó gondok, javaslatok
közül néhányat csak ízelítőül ismertetek: szakértői bizottságok munkájával kapcsolatos tapasztalatok megvitatása, a pedagógiai asszisztensek helyzetének tisztázása, a gyógypedagógusi diploma besorolási
disszonanciájának megszüntetése, az integrált nevelés elve és gyakorlata, különös tekintettel ez utóbbi feltételrendszerére.
A jelenlévők úgy határoztak, hogy az áprilisra tervezett újjáalakuló tagozati tanácskozáson, ismert szakemberek részvételével az
utolsóként említett témakört tűzik napirendre.

Rágyanszky Györgyné, az ONYV titkára

Az Országos Nyugdíjasválasztmány Intézőbizottsága ebben az
évben február 11-én tartotta első összejövetelét.
Először Varga László, a PSz elnöke tájékoztatta a jelenlévőket a
január végi munkakongresszuson történtekről, az ott hozott határozatokról. Őt követően Szabó Zoltán elnök és Rágyanszky Györgyné
titkár számolt be a legutóbbi ülés óta zajlott eseményekről. Ezek közül
a SZEF Nyugdíjasválasztmányának január 19-i ülése, valamint a január
végi NYOK- és NYOSZ-tanácsülés volt kiemelkedő jelentőségű a
nyugdíjasmozgalom szempontjából. A választmány tagjai részletes
írásos dokumentumokból ismerhetik meg az ezeken megtárgyalt témákat, amelyeket postai úton juttattunk el – a szokásos módon – hozzájuk.
Általuk a tagság is tudomást szerezhet az őket érintő információkról és
reagálhat rájuk. Végül az IB március 31-re tűzte ki a választmányi ülés
összehívását és meghatározta annak napirendjét.

Farsang a debreceni nyugdíjas pedagógusok klubjában
A hagyományos, változatos programú összejövetelt a debreceni
nyugdíjas pedagógusok 2004. február 17-én tartották meg a farsangra
jellemző külsőségek között.
A farsangi délutánon részt vett Szlankó Erzsébet PSZ-alelnök,
Rágyanszky Györgyné, az Országos Nyugdíjasválasztmány titkára,
valamint Horváth Erzsébet, a Gárdonyi Géza Alapítvány titkára,
Szabó Zoltán, a nyugdíjasklub elnöke, aki egyben az Országos
Nyugdíjasválasztmány elnöke is, köszöntötte a vendégeket és a megjelent klubtagokat. A hangulatos műsort követően Szlankó Erzsébet a
jókívánságait hangoztatta, és méltatta a klub színvonalas tevékenységét. Ezután előkerültek a legfinomabb farsangi sütemények, amelyek a készítők ügyességét, hozzáértését, közösség iránti tiszteletét
fejezték ki.

Pedagógus természetjárók Baranyában
Pécs és környéke, valamint a Mecsek szemet, lelket gyönyörködtető helyeit, útját kereshetik fel azok a kollégák, akik eljönnek a 2004. július 5. és
9. között rendezendő 45. Országos Pedagógus Természetjáró Találkozóra. Örömünkre sokan vagyunk, akik bizonyíthatjuk, hogy nemcsak a szép
táj, a természeti és kulturális környezet adja varázsát a találkozónak, hanem a baráti légkör, amelynek a régi és új résztvevők egyaránt átélői
lesznek. Ezért hát várjuk nemcsak az országszerte működő pedagógus természetjáró körök, klubok, egyesületek jelentkezőit, hanem azokat is, akik
szívesen bekapcsolódnának e nemes mozgalomba, és ízelítőt szeretnének kapni a természettel és egymással való találkozásból.
Az érdeklődők telefonját Tóth Imre, a találkozót szervező bizottság elnöke a 06/62/311-004-es, vagy Juhász Olga társelnök a 06/1/3228453-as telefonon várja. A pedagógus-szakszervezeti tagok a 18000 forintos részvételi díjból – mely 4 éjszakai szállást, az étkezéseket,
túraútiköltségeket és a belépődíjakat is magában foglalja – több ezer forintos kedvezményt kapnak. Ennek pontos összegét a Pedagógusok
Lapja fogja közölni. A részvételi díjat pedig, a szegedi Pedagógus Fáklya Természetbarát Egyesület folyószámláján nyitott különszámlára kell
átutalni: Szőregi Takarékszövetkezet 57400217-11073062.
A tervezett program egyaránt tartalmaz rövid távú és hosszabb gyalogtúrákat, valamint buszos utakat, tehát bátran jöhetnek a nem
gyakorlott túrázók is. Jelentkezési határidő: május 1.
A tervezett programról. Július 5. hétfő: városnézés (a Dóm, a Dzsámi, a Minaret, a keresztény sírkamrák, a város terei, szobrai), 19 órakor
a 45. O.P.T.T. ünnepélyes megnyitása, részletes programismertetés. Utána ünnepi vacsora, majd „Ismerkedési est”. Július 6. kedd: délelőtt
Misinatető – Tubes – János-kilátó – Dömörkapu – Francia emlékmű – Tettye; délután Kővágószőllős – Jakab-hegy (pálos kolostorrom –
Zsongorkő – Babás szerkövek – Abaliget – Orfű), (buszos és gyalogos túrák kombinálva). Július 7. szerda: egész napos autóbuszos és
gyalogos túranap, Pécs – Pécsvárad – Zengővárkony – Zengő – Püspökszentlászló – Mánfa – Melegmányi völgy – Pécs (könnyű és közepes
túrák). Július 8. csütörtök: egész napos autóbuszos és gyalogos túranap (Pécs – Máriagyűd – Siklós – Villányi-hegység – Nagyharsány –
Villány – Villánykövesd). Este turistavetélkedő értékelése. A találkozó ünnepélyes zárása, búcsúest. Július 9. péntek: délelőtt fakultatív
program; városnézés (múzeumok: Vasarely, Csontváry, Zsolnay, helytörténeti stb.) Hazautazás.
A Pedagógus Természetbarát Egyesület vezetői, Tóth Imre elnök, Feketű József és Juhász Olga társelnökök szeretettel várják a találkozó
résztvevőit.
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MEGÁLLAPODÁS
A Közszolgálati Sztrájkbizottság és a Kormány megbízott képviselői (továbbiakban: a Felek), a köztük lezajlott tárgyalások eredményeként, az
alábbiakról állapodnak meg:
1. A Felek egyetértenek abban, hogy
a) a közszférában dolgozók bérének reálértékét 2004-ben meg kell
őrizni, ezért felhívják (a helyi önkormányzati körben felkérik) a költségvetési szféra intézményfenntartóit és munkáltatóit arra, hogy – a
költségvetési törvény által meghatározott keretek között – intézkedjenek
az illetmények (a bérek) 2004. évi átlagosan bruttó 6%-os növelése
érdekében;
b) a Kormány hívja fel a közszféra egyes szektorainak és ágazatainak
irányításáért felelős minisztereket – beleértve a rendvédelem területét és a
társadalombiztosítási igazgatási szerveket is -, hogy az ágazati, szektorális
érdekegyeztető fórumok keretében a megállapodás szándékával érdemi
ágazati, szektorális bértárgyalásokat folytassanak, és az érintett
munkavállalói érdekképviseletek bevonásával a 2004. évi tényleges
évközi bér- és keresetalakulást folyamatosan kísérjék figyelemmel; a
tárcák
vezetői
folytassanak
konzultációt
a
munkavállalói
érdekképviseletekkel a költségvetési megtakarításoknak a közszférában
dolgozókat érintő elemeiről;
c) amennyiben a költségvetési szféra 2004. I.-III. havi, 13. havi
illetmények nélküli keresetnövekedése a közös szándékoktól (6%-os
bruttó bérnövekedés) eltérően alakulna, a Felek az OKÉT keretében
legkésőbb május 31-ig meghatározzák, hogy milyen jogi és pénzügyi
intézkedések indokoltak és szükségesek az előirányzott bruttó 6%-os bér(illetmény-) növelés érvényesítése érdekében; az OKÉT által javasolt
intézkedésekről a Kormány dönt;
d) a közszférát érintő létszámváltozások során nem sérülhet a
közszolgáltatások minősége; létszámváltozások csak a törvényi követelmények megtartása mellett, a szakszerűség alapján, a feladatokkal
összefüggésben történhetnek.
2. A Felek rögzítik, hogy
a) a köztisztviselők 2003. július 1-jei 10-14%-os alapilletmény- és
illetménykiegészítés növekedésének a fele (5-7%-a) a 2004. évi kereseteket növeli; hasonlóan ehhez, az ügykezelők „visszaszervezésével”
egyidejűleg bevezetett új illetménytáblázatban rögzített illetménytételek
átlagosan 14%-al növekedtek, amelynek 2004-ben áthúzódó illetménynövelő hatása van;
b) a Kormány kezdeményezi a közalkalmazotti pótlékalap emelését
2004. július 1-től 17.100 forintról 18.200 forintra, ami évközi többlettámogatást nem igényel sem önkormányzati, sem központi körben,
pénzügyi fedezete a 2004. évi költségvetés előirányzataiban biztosított;
c) a közoktatásban dolgozó közalkalmazottak kiemelt munkavégzésért járó keresetkiegészítésének – a 2004. évi költségvetésben elfogadott számítási alapja 2004. szeptembertől 3900 forintról 5000 forintra, az osztályfőnöki pótlék minimuma a pótlékalap 12%-áról 30%-ára (2052
forintról 5460 forintra) emelkedik;

d) a Bolyai János kutatási ösztöndíj havi mértéke – a 2004. évi
költségvetési törvény alapján - 2004. január 1-jétől 6%-kal nőtt;
e) az egészségügyi dolgozók munkaidőrendjének, túlmunkájának
újraszervezéséből keletkező kötelezettségek teljesítéséhez mintegy 10
milliárd forintos keretösszeg került elkülönítésre a 2004. évi költségvetésben.
3. A szakszervezetek és a Kormány folytatják, és szándékaik szerint
augusztus 31-ig eredményesen lezárják a tárgyalást egy átfogó, középtávú
együttműködési megállapodásról, amely tartalmazza az egyes
bérrendszerek – a teljesítmény növekedéssel összhangban lévő, az
európai uniós felzárkózást is elősegítő - átalakításával, a közszférában
dolgozók bérének, szociális juttatásainak és járandóságainak jövőbeni
alakulásával, az érintettek át- és továbbképzésével kapcsolatos intézkedéseket is.
4. A Felek javasolják, hogy az OKÉT
a) 2004. augusztus 31-ig bezárólag tárgyaljon a közszolgálati reform
gyakorlati kérdéseiről, valamint az egységes közszolgálati törvényről;
b) tárgyaljon és 2004. október 31-ig állapodjon meg a közszférában
megvalósítható munkaidő-csökkentés mértékéről és módjáról;
c) 2004 szeptemberében kezdje meg és lehetőleg az OÉT-ban
kötendő éves bérmegállapodással egyidejűleg, de legkésőbb november
30-ig zárja le a tárgyalásokat a közszféra 2005. évi bér- és keresetalakulásáról, valamint az illetményrendszerekben garantált bérekről,
finanszírozásukról, melynek során a Felek figyelembe veszik a
közszférában megvalósuló béremelkedések és az infláció 2004. évi
várható alakulását; a Felek a közszféra 2004-ben megvalósuló béremelkedését tekintsék a 2005. évi bértárgyalások kiindulási bázisának;
d) június 30-ig tárgyalja meg a 13. havi illetmény helyébe lépett egy
havi különjuttatás szabályait és tegyen javaslatot a szabályozás pontosítására.
5. A Kormány és a szakszervezetek képviselői 2004. május 31-ig
tárgyaljanak és egyezzenek meg a közalkalmazotti tanácsok jövőjével
kapcsolatos kérdésekről.
6. Jelen megállapodással a sztrájkbizottság felfüggeszti működését.
A Felek a továbbiakban az OKÉT keretében folytatják a bérekkel és más
kérdésekkel kapcsolatos tárgyalásokat.
7. A jelen megállapodás pontjaiba foglaltakat, továbbá az Országgyűlés, a Kormány törvényalkotási programját és munkatervét figyelembe véve, a Felek közösen kezdeményezik, hogy az OKÉT legkésőbb
2004. március közepéig fogadja el 2004. I. félévi munkatervét.
Budapest, 2004. február 25.
A Kormány képviselői

A Közszolgálati Sztrájkbizottság képviselői

Záradék: A jelen megállapodáshoz további közszolgálati szakszervezetek
csatlakozhatnak.
(A megállapodás megjelent a Magyar Közlöny 2004/24. számában.)

Mit várhatunk?
Úgy gondolom, a PSZ helyesen tette, hogy az aláírást támogatta. A munkakongresszus január 31-én meghatározott több módosítást, és a végső
tárgyalások eredményeként ezek tartalmilag vagy szövegszerűen ott is vannak az aláírt szövegben. A PSZ javaslatára jelent meg az európai uniós
felzárkózás, az át- és továbbképzéssel kapcsolatos intézkedések igénye, vagy az a lehetőség a 4/c pontban, hogy a jövő évi bértárgyalásokon ne csak a
bérfejlesztésről, hanem azok finanszírozásáról is essék szó.
Ezek fontos eredmények, ugyanakkor a 2004. évi bérekre, keresetekre alig van hatásuk. A PSZ és az aláíró szakszervezetek ezért ezt a
dokumentumot nem bérmegállapodásnak tekintik, és ezért ragaszkodtunk ahhoz, hogy a 6. pont ne a sztrájkbizottság megszüntetéséről, hanem a
működés felfüggesztéséről rendelkezzen. Eddigi információink szerint elenyésző számúak azok a fenntartói döntések, amelyek tartalmazzák a 6%-os
bérajánlás (fenti 1/a pont) figyelembevételét. Remélem, hogy a KSH első negyedévi adatai egyértelműek lesznek. A PSZ a további tárgyalásokra
készülve, március folyamán reprezentatív jellegű felmérést készít a helyi önkormányzatok költségvetési döntéseiről, mégpedig nemcsak a
közalkalmazotti keresetek emelkedéséről, hanem a nevelési-oktatási intézmények egyéb költségfedezetéről is.
Ha valakiben még mindig erős a kétely, hogy érdemes volt-e aláírni a megállapodást, annak talán pontosan ez lehet a legjobb érv arra, hogy a
munkakongresszus helyesen döntött: csak lábhoz tettük a fegyvert, de kezünk ügyében van.
Mert mi komolyan vesszük a megállapodás 1/c pontját, ezért is végzünk saját vizsgálatokat, felmérést, de elvárjuk azt, hogy a kormány is
komolyan vegye, amit megbízott képviselői aláírtak, és a tapasztalatok alapján hozzon érdemi döntést a közszolgálat 2004. évi kereseteiről.
Ma úgy tűnik, hogy az ország pénzügyi-gazdasági folyamatai kedvezőbben alakulnak, mint a tárgyalások időszakában. Ehhez, meggyőződésem, hogy
a PSZ, a szakszervezetek önmérséklete is hozzájárult. Bízom abban, hogy a kormánynak lesz lehetősége és akarata a számunkra kedvező döntés meghozatalára.
Varga László elnök
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PEDAGÓGUSOK LAPJA

EÖTVÖS JÓZSEF-EMLÉKPLAKETT KITÜNTETÉST KAPTAK...
Amint lapunk tavalyi 12. számában (4. o.) közöltük, a Magyar Közoktatás Napja alkalmából – immár hagyományosan – elnökségünk öt
Eötvös József-emlékplakettet adományozott. A kitüntetettek közül 2004. évi 1. számunkban a győri Váci Mihály, valamint a gyulai Dürer Albert általános iskola PSZ-alapszervezetét mutattuk be. A sort folytatva most a mezőkövesdi nyugdíjasklubunk és a bükkösdi alapszervezetünk életéről szólunk.

A mezőkövesdi nyugdíjasklub
A Bayer Róbert Diákotthon dísztermében rendezett bensőséges ünnepség keretében adta át február 6-án Varga László, szakszervezetünk országos elnöke az emlékplakettet a klub vezetőjének, Tusay
Dénesnének (Ilike néninek) és a mintegy 70 fős tagságnak. Az alábbi
megemlékezés bizonyítja, hogy ugyancsak megérdemelten.
A klub több mint 25 éve alakult: tagjai idős, nyugdíjas pedagógusok, valamint az élet más területén tisztességgel helyt állt kolléganők
és kollégák, akik az életkörülmények javításában, mindennapos
problémáik, gondjaik kezelésében, megoldásában – az együttlét
felemelő érzését nyújtva – segítik egymást a szürke mindennapokban.
A régi időkben csak öten, hatan voltak, akik alkalmanként összejártak
elrévedezni a múlt emlékein. Nagy Sándorné, Fülöp Marika, Balla
Gizike és az akkor még tanulmányi felügyelőként dolgozó Ilike néni
alkották a mostani klub magját.
Az elmúlt 25 évre mindig a vidámság, a jókedv volt a meghatározó – emlékszik vissza a klub vezetője. Tagjai között találunk írókat,
költőket, művészeket, akik önálló estjeikkel tették emlékezetesebbé a
délutánokat. Répánszki Zoli bácsi értő irányításával iskolamúzeumot
alapítottak féltett kincseikből. A legidősebb tagjuk Koós Józsefné
(Ilona néni) 85 éves, aki nemrégen vette át a gyémántdiplomát.
Nehéz volna felsorolni, kik és milyen módon segítették a klub
eddigi eredményes működését, a TIT városi és területi szervezeteitől
kezdve a mezőkövesdi polgármesteri hivatalon, a helyi könyvtáron át
egészen a Pedagógusok Szakszervezete városi, körzeti és megyei
szövetségéig.
Klubéletük fontos állomásai az országjáró kirándulások, a buda-

pesti színház- és operalátogatások, egri, miskolci színházi élmények,
képző- és iparművészeti kiállítások, vetélkedők és a csendes esti
beszélgetések, nótázások.
Ünnepségeiken színvonalas műsorokkal köszöntik őket a város és
a környező települések kisiskolásai. A diákok szeretetét, fáradozását
a klub tagjai a költészet napja alkalmából 5 év óta rendszeresen meghirdetett szavaló- és szépkiejtési verseny résztvevőinek megajándékozásával köszönik, illetve hálálják meg, melynek pénzügyi alapjait
egy jótékonysági est megszervezésével teremtették elő. A szavalóverseny szervezésében elvitathatatlan érdemeket szerzett a mezőkövesdi
körzeti titkárunk, Dobay László is.
A klub vezetőjének, a fáradhatatlan, mindig mosolygós, tenni és
segíteni akaró Ilike néninek több évtizedes szakszervezeti munkásságát szintén e napon szakszervezetünk Borsod-Abaúj-Zemplén megyei
szövetsége az Eötvös József-emlékérem arany fokozata kitüntetéssel
ismerte el, melyet a szervezet megyei elnöke, e sorok írója adott át.
Ilike néni egy többemeletes, 70 főnek elegendő óriás tortával lepte
meg klubtársait.
Idős pályatársaink élet- és munkakörülményeinek alakulását nagy
empátiával kíséri figyelemmel Gyárfás Ildikó asszony, a megyei
közgyűlés elnöke, aki szintén pedagógus. Elnöki keretéből – februári
lapszámunkban olvashatóan – 60.000,- Ft támogatást nyújtott szervezetünk tagjainak megsegítéséhez, rendezvények szervezéséhez. A
köszönettel vett adományból jutott az emlékplakett átadási ünnepségének költségeire is.
Bodolay Zoltán megyei elnök

Körzeti Általános Iskola, Bükkösd
Bükkösd Baranya megye nyugati részén egy festői szépségű völgyben található. Nevét a falu határában lévő bükkös erdőről kapta.
Talán már a rómaiak idején is lakott település volt. A környéket a
Botond törzséből való Kán nemzetség foglalta el. A középkorban
jelentős volt a falu szerepe, hiszen önálló plébániával rendelkezett.
Nevéről a legrégebbi feltárt dokumentum 1333-ban tett említést.
A bükkösdi uradalom több, mint 200 éves történetében három
család játszott főszerepet. Az 1738. május 22-én kelt királyi adománylevél szerint Horváth Dániel tulajdona lett a falu. 1747-ben kezdődött a
betelepítés. A szájhagyomány szerint a németajkúak Württembergből
származtak. Ebben az időben már németül is tanultak a gyerekek. 1763ban birtokmegosztás történt: a Petrovszkyak birtokába került a falu,
később pedig Jeszenszky Jánosé lett. 1810-ben épült a templom
melletti iskola. Az akkori plébánosnak, Teslér Lászlónak később
barátja lett Vörösmarty Mihály, akivel Bonyhádon ismerkedett meg,
a Perczel családnál. A költő látogatást tett Bükkösdön is.
1929-ben felépült a település új, két tantermes iskolája és a tanítói
lakás. 1948-ban az államosítás során a falu szép copfstílusú kastélyába került az iskola felső tagozata. 1953-ban leánynevelő intézet is
létesült a településen. 1950-től pedig megkezdődött az iskola körzetesítése. 1959-ben Bükkösd 8 tantermes új iskolával gazdagodott.
Az intézmény jelenéről elmondható, hogy sajátos helyzetű körzeti
iskolaként működik. Négy település (Bükkösd, Cserdi, Dinnyeberki,
Helesfa) társult önkormányzata tartja fent. Tanulólétszáma 195 fő. A
normál általános iskolai képzést vállaló intézmény speciális kínálata a
nemzetiségi német nyelv, valamint az informatika oktatása. A nevelőtestület által elfogadott pedagógiai program nagy hangsúlyt helyez
a hátrányok leküzdésére, a lemaradó tanulók felzárkóztatására. A
tehetséggondozás legalább ekkora feladatot ró az intézményre. Szakkörök, önképzőkörök, felvételi-előkészítő foglalkozások színesítik a
programkínálatot. A tanulók közül minden tanévben szép számmal
vesznek részt helyi, területi, megyei, országos tanulmányi versenye-

ken, kulturális rendezvényeken. Felkészülésüket a szaktantermekben
folytatott munkán túl a 15 ezer kötetes könyvtár is segíti.
Az iskola közösségi életét meghatározzák hagyományai, az évenként megrendezett akadályversenyek, Télapó- és karácsonyváró
napok, a templomi betlehemes játékok, a farsangi karnevál, az édesanyák köszöntése a templomban, a gyermeknap, a madarak és fák
napja, a pedagógusnap és nemzeti ünnepeink színvonalas megünneplése. A tantestület létszáma 20 fő. A pedagógusok többsége már
15-20 éve dolgozik az intézményben. A szakos ellátottság 100%-os.
A tantestület elsők között építette ki és működteti azóta is a minőségbiztosítási rendszert.
Az iskola dolgozói – 1 főt leszámítva – tagjai a Pedagógusok
Szakszervezetének. Az új munkatársakat általában könnyű volt megnyerni a szakszervezeti tagság vállalására. A szervezet tevékenysége
nem korlátozódik csupán az érdekképviseletre. A vezetőséggel és az
önkormányzattal való együttműködés példaértékű. Ez az alapszervezet minden szempontból „jó csapat”. Ennek köszönhetően tagjai
évente vesznek részt kirándulásokon, háziünnepségeken, mulatságokon; nyugdíjas kollegáikkal együtt ünneplik a névnapokat, a „kerek”
évszámú születésnapokat, a nőnapot, a pedagógusnapot és a karácsonyt.
Armbruszt Jánosné alapszervezeti titkár
Az emlékplakett átadására 2004. március 12-én, a színvonalas
1848-49-es megemlékezést követő ünnepi taggyűlésen került sor,
amelyen részt vett Mátis István polgármester is. A kitüntetést Árok
Antal, a PSZ alelnöke Armbruszt Jánosné szakszervezeti titkárnak
adta át, aki Benkő Gyula megyei titkár méltató szavait követően az
Eötvös József-emlékérem ezüst fokozata elismerést is átvehette. Az
intézmény egész kollektívájának eredményes tevékenységét Molnár
Lajosné igazgató értékelte, aki nemcsak tagja, hanem aktív támogatója is szakszervezetünknek.
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KI KICSODA A PSZ ELNÖKSÉGÉBEN
Szakszervezetünk XVII. kongresszusán új vezető testületként került megválasztásra a PSZ tizenegy tagú elnöksége. A Pedagógusok
Lapja által nyújtott lehetőségeket kihasználva egy-egy riport keretében kívánjuk bemutatni az elnökség tagjait. Alfabetikus sorrendben haladva (az elnököt és az alelnököket a sorozat végére hagyva) ötödikként Makár Barnabásné Móré Ernát szólaltatjuk meg,
aki 1952. október 29-én született Miskolcon. Óvodapedagógusi diplomáját 1972-ben szerezte meg. Pályakezdésétől tagja szakszervezetünknek. A Miskolci Szeder Utcai Óvoda vezetője. 2001 óta elnöke a PSZ óvodai tagozatának. Több mint egy évtizede tagja szakszervezetünk országos vezetőségének. E ciklusban pedig az elnökségünkben is tevékenykedik.
- A szülői ház, az iskola többnyire meghatározzák pályánkat,
életünket. Milyen útravalót kapott szüleitől, iskoláitól, tanáraitól,
milyen élmények, milyen hatások játszottak szerepet abban, hogy a
pedagógusok, az oktatás érdekeiért következetesen kiálló szakszervezeti vezető lett?
- Valóban, úgy érzem, meghatározó az indíttatás. A meleg családi
légkör, amely körülvett, elsősorban azt a hátteret teremtette meg számomra, amelyből kiindulva mindig éreztem, s érzem ma is: bátran elmondhatom a véleményem, kiállhatok társaim igazáért, megvívhatom az
élet kis és nagy csatáit, mert van hol feltöltődnöm, új erőt merítenem!
Mindig is pedagógusnak készültem. Már a gimnáziumban
eldöntöttem, hogy a legkisebbekkel szeretnék foglalkozni.
Mindkét szülőm pedagógus, tőlük elsősorban a pálya szeretetét, a
„szolgálat” természetességét tanultam meg, de kiegészült ez kora gyermekkoromban azzal, hogy természetes másokért dolgozni, cselekedni,
mert ez az ember életét szebbé, jobbá teszi.
Édesapám, Móré József testnevelő tanár közéleti ember,
szakszervezetünk Borsod-Abaúj-Zemplén megyei szervezetének több,
mint negyedszázadon át sportfelelőse, a miskolci természetjáró
szakosztály alapítója és hosszú évtizedeken át vezetője volt. Tanácsaival
ma is segíti munkámat.
Örömmel tapasztalom, hogy a családban utánpótlás is nevelődik:
Richárd fiam a miskolci természetjáró találkozón egyik legfőbb segítőm,
és a hosszú túra vezetője volt. Lányom, Enikő egy miskolci általános
iskola szakszervezeti titkára.
Az iskola sem elhanyagolható! A miskolci Földes Ferenc
Gimnáziumból nagyon sok politikus, szakszervezeti vezető került ki,
hogy házunk táján maradjak: Kopcsik István, Varga László (a PSZ
jelenlegi elnöke) és Szabados Rudolf tanár úr, akitől kezdő
szakszervezetisként nagyon sokat tanultam!
- Az óvoda a közoktatás sajátos területe, a PSZ Óvodai Tagozata szakszervezetünk egyik legaktívabb testületeként e terület
szakmai és munkavállalói érdekeit fogalmazza meg és védi. Melyek
ennek sajátos gondjai, megoldásra váró problémái? Munkájuk
hogyan kapcsolódik a PSZ általános érdekvédelmi tevékenységéhez?
- Örülök, hogy tagozatunk tevékenysége elismerést kelt, mert az
óvoda valóban egyedi területe a nevelésnek, a közoktatásnak, tehát
fontos, hogy külön is megjelenítsük örömeinket, gondjainkat.
Az óvónői pálya sok szépséget rejt magában. Három – hét év közötti
gyermekekkel foglalkozni önmagában is örömteli munka, hát még látni,
hogy a szemünk előtt cseperednek fel. Mi óvónők, amikor bezárjuk a
csoportszoba ajtaját, magunk mögött hagyjuk a külvilág bajait. A
gyermekek között játszva, énekelve, munkálkodva úgy érezzük, minden
rendben van körülöttünk.
Ám gondjaink is szép számban vannak! Néhányat közülük! Az
állami vezetés gyakran hangoztatja ugyan, hogy a közoktatás biztos
pillérének tekint, mégis joggal érezzük, hátrányos megkülönböztetés
áldozatai vagyunk!
Aránytalanul magas a kötelező óraszám, nincs gyermekvédelmi
felelősi státus, a fejkvóta emelkedik ugyan, de az önkormányzatoknak a
legmagasabb százalékban kell kiegészíteniük, s ezért elsőnek nyúlnak
hozzá, ha megtakarítani szeretnének: bezárnak, összevonnak, leépítenek,
szűkítenek.
Sorozatban maradunk ki címzett támogatásokból, például eszközfejlesztés, integrációs fejkvóta stb terén; nekünk a programírásra sincs
órakedvezmény, megoldatlan a műszakpótlékok kérdése, s még
sorolhatnám a „leértékelés” eseteit.
És itt van a legfájóbb: a nyugdíjkorhatár! 62 éves óvónő vagy dajka
néni hogyan guggol le a gyermekekhez, hogyan szalad utánuk?

Az óvodai tagozat alkalmas ezeknek a sajátos gondoknak a feltárására, érvényesítésére, a szakszervezeten belüli szakmaiság erősítésére,
mert gyakran bebizonyosodik, hogy a szakmai érvek az általános munkavállalói érdekvédelmi munkát is segítik, s egyben munkahelyünk, az
óvoda jobbá tételét szolgálják.
- Hogyan dolgozik a tagozat?
- Az országos óvodai tagozatnak tagjai lehetnek területi tagozatok,
illetve óvodák alapszervezetei. Célunk az lenne, hogy minden területnek
legyen képviselője.
Küldöttgyűlésünk általában évente kétszer ülésezik. Ezeken az
üléseken fogadjuk el az éves munkaprogramot, meghatározzuk az előttünk álló feladatokat, illetve az elnök és az intézőbizottság beszámol a
végzett munkáról.
Ilyenkor véleményezzük az aktuális intézkedések, , törvénytervezetek óvodákat, óvodai dolgozókat érintő részeit, illetve szükség esetén
rendeletek, törvények módosítását kezdeményezzük.
Ezeknek az alkalmaknak általában egyik napirendi pontja, hogy az
elnök vagy valamelyik alelnök tájékoztatja a résztvevőket az aktuális
érdekvédelmi kérdésekről, és meghallgatja a tagok véleményét, reakcióit,
ez tehát kitűnő alkalom a vélemények, érdekek felszínre hozására.
Ugyanakkor hagyományosan egy-egy szakmai előadást is meghallgatunk.
A tagozatot héttagú intézőbizottság vezeti, amely évente négyszer,
illetve szükség szerint ülésezik. Ilyenkor előkészítjük a küldöttgyűlést,
végrehajtjuk az általa ránk rótt feladatokat, kapcsolatot alakítunk ki más,
óvodában érdekelt szakszervezetekkel, illetve társadalmi szervezetekkel.
Együttműködési megállapodásunk van például a MOE-val. Hagyományosan évente sor kerül egy kihelyezett intézőbizottsági ülésre, melyet
mindig más vidéki városban tartunk. Célunk a tagozatépítés mellett az
ottani tagság gondjainak, véleményének megismerése.
A szakmai és szakszervezeti programok mellett a legfontosabb a
közvetlen, őszinte és általában jó hangulatú eszmecsere a szakszervezeti
tagsággal, illetve az óvodai dolgozókkal.
Az általános munkavállalói érdekvédelem területén viszont együtt
dolgozunk szakszervezetünk országos és területi vezetőivel, szakértőivel.
A Pedagógusok Szakszervezete az a közeg, ahol érezzük, hogy mi óvodai
dolgozók is éppoly fontosak vagyunk, mint a közoktatás bármely más
munkavállalója.
- Melyek szakszervezeti munkájának a legfontosabb helyi és
országos tapasztalatai, tanulságai? Hogyan ítéli meg az érdekvédelmi
munka jelenlegi lehetőségeit, jövőjét? Milyen módon, milyen irányban fejlesztené tovább a PSZ tevékenységét?
- Az érdekvédelmi munka szép és számomra érdekes, de rendkívül
nehéz feladat! Örökös újrakezdés, gyakran kilátástalannak látszó küzdelem a szakmáért, az intézményekért, a bérekért, s ezeken keresztül elsősorban az emberért, aki szereplője a közoktatásnak gyermekként, vagy
felnőttként egyaránt.
Vallom, hogy érdemes, szerencsére sokadmagammal! A szakszervezet jelenlegi tisztségviselői között nagyon sok kollégám önzetlenül,
elhivatottan teszi a dolgát, akkor is, ha kis lépésekkel megyünk előre, ha
olykor kudarc is ér bennünket, ha vannak és lesznek is gondjaink.
Ám ha a gyermekeink jobb körülmények közé kerülnek, ha a kollégák helyzetén javítani tudunk, ha egy-egy jól sikerült tagozati ülésről
elégedetten, szakmai és érdekvédelmi információval felvértezve mennek
el tagjaink, már megérte!
Szerintem ez a jövő: jól felépített, alkotó szakszervezet, felkészült
vezetők, jól informált tagság. Szakmai érvekkel alátámasztott, hatékony
és kulturált érdekvédelem. A fiatalabb korosztály megnyerése erre a
munkára sorsdöntő lehet a jövő szempontjából!
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PEDAGÓGUSOK LAPJA
Hévízen

A Pedagógusok Szakszervezete Veszprém Megyei Képviselete 2004ben is meghirdeti önköltséges üdülési lehetõségét Hévízen, a tóhoz
közel fekvő Jókai u. 12. szám alatti üdülõjében. A vendégek elhelyezése 2 ágyas, hideg-melegvizes mosdókkal felszerelt szobákban
történik. Fürdõszobák és WC-k a folyosóról nyílnak. Közös társalgóban tv-nézési lehetõség van. Edényekkel felszerelt konyhában fõzési
lehetőséget biztosítunk.
Érdeklõdni lehet: Pedagógusok Szakszervezete Veszprém Megyei
Képviselete, 8200 Veszprém, Budapest út 8. Telefon: 88/428-455/48as mellék.

Balatonalmádiban
A PSZ Győr Város és Környéke szervezetének üdülőjében 2004-ben is
szeretettel várjuk üdülni vágyó kollégáinkat! Üdülőnk június 16-tól
augusztus 31-ig heti (6 éjszakás) turnusokban nyújt pihenési lehetőséget.
Üdülési díjaink az elhelyezéstől és a szakszervezeti tagságtól függően: 12.300,- Ft/fő/hét – 24.250,- Ft/fő/hét, pótágyak (fotelágy)
6.210,- Ft/fő/hét. A beutalójegyek árai nem tartalmaznak étkezési
díjat, illetve üdülőhelyi díjat sem. Üdülőnkben kisebb, főzésre alkalmas, jól felszerelt konyha van, illetve az udvaron szalonnasütésre,
asztaliteniszezésre is nyílik lehetőség.
Elő- és utószezonban osztálykirándulásokra, tantestületi kirándulásokra is kedvező árakkal várjuk a jelentkezéseket (1.150,Ft/fő/éjszaka).
Jelentkezés, illetve részletes felvilágosítás a PSZ Győr városi irodájában. Tel./fax: 96/419-322 12,30-tól 15,30 óráig. Cím: 9021 Győr,
Szent István u. 51.

Cserkeszőlőn
Cserkeszőlő a Tisza és a Körös folyók közötti „Tiszazug”
idegenforgalmi központja. Kiváló bázisa a természetet, horgászatot,
vadászatot, kerékpáros és vízi turizmust kedvelőknek. A nagy
gyógyhatású termálvizével és a mai igényeknek megfelelően kiépített strandfürdőjével vonzó lehet minden korosztály számára. A
2311 m mélységből feltörő 82 °C-os gyógyvíz reumatikus, krónikus
ízületi bántalmakban szenvedőknek, baleseti sérülések, nőgyógyászati betegségek kezelésére évtizedes tapasztalatok alapján ajánlott.

A PSZ Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Szervezete kedvezményes
üdülési lehetőséget hirdet az újonnan épített, télen-nyáron üzemelő
cserkeszőlői pihenőházában.
Kényelmes elhelyezés 6 db kétágyas szobában. A szobák mindegyikéhez külön fürdőszoba és hűtőszekrénnyel felszerelt előtér tartozik.
A pihenőház egyemeletes, a földszinten konyha és nappali, az emeleten konyha biztosítja a pihenni vágyók kényelmét.
Jelentkezni a PSZ megyei irodájánál lehet: 5000 Szolnok, Szapáry út
23. Tel./fax: 56/513-190; e-mail: jnszpsz@matavnet.hu.

Harkányban
A PSZ Bács-Kiskun megyei szervezete a felújított gyógyfürdő közelében kínál szálláshelyet. Férőhelyek: 2x4 ágyas és 1x2 ágyas szoba.
Felszerelt konyha, nappali (televízióval), fürdőszoba (2 WC), nagy
terasz, kert (napozási, főzési, parkolási lehetőséggel). Az üdülő teljes
bérleti díja: 13.000,- Ft/nap + üdülőhelyi díj (16-60 év között). Turnusok: 1. jún. 19.-től 25-ig; 2. jún. 26-tól júl. 2-ig; 3. júl. 3-tól 9-ig; 4.
júl. 10-től 16-ig; 5. júl. 17-től 23-ig; 6. júl. 24-től 30-ig; 7. aug. 14-től
20-ig; 8. aug. 21-től 27-ig. Helyfoglalás: 06-30/544-3808.

Balatonszemesen
A PSZ Debrecen városi és körzeti bizottsága kitűnő feltételekkel
várja vendégeit Balatonszemesen.
Az igényesen kialakított 2 épületben 3 és 4 ágyas szobák állnak rendelkezésre. Minden szobához külön fürdőszoba tartozik. Mindkét
épületben különálló 1-1 nagy konyha (nappali is) csatlakozik teljes
konyhai felszereléssel, hűtőkkel, mikrohullámú sütőkkel, fagyasztóval. A nagy, szabad telken szalonnasütő és játszóhely található. Az
üdülő önellátó. A Balaton 3-5 percre megközelíthető rendezett,
szabadstranddal. A turnusok 10 naposak. Ár: 2.000,- Ft/fő/nap + áfa.
Időpontok: előszezonban máj. 24-től jún. 2-ig; jún. 3-tól 12-ig; jún.
13-tól 22-ig. Főszezonban jún. 23-tól júl. 2-ig; júl. 3-tól 12-ig; júl.
13-tól 22-ig; júl. 23-tól aug. 1-ig; aug. 2-től 11-ig; aug. 12-től 21-ig.
Utószezonban aug. 22-től 31-ig; szept. 1-től 10-ig.
Elő- és utószezonban 50%-os díjat kell fizetni!
Érdeklődni az (52) 533-296; (52) 533-297-es telefonszámon lehet.
Cím: PSZ Debrecen, 4026 Debrecen, Péterfia u. 2.

Közoktatási vezető szakirányú továbbképzés PSZ-tagoknak, tisztségviselőknek
A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BMGE) Pedagógiai Tanszéke a 2004/2005-ös tanévben is indítja a
KÖZOKTATÁSI VEZETŐ szakirányú továbbképzést. Ez a PSZ és a tanszék megállapodása alapján érdekvédelmi-szakszervezeti kiegészítő képzéssel bővült. Ez által a hallgatók 4 féléven át a többi mellett az érdekvédelmi-szakszervezeti ismeretek tantárgyat is tanulják. A jelentkezés határideje: 2004. június 15. (Jelentkezési lapok a PSZ Országos Irodájától igényelhetők.)
A beiratkozás ideje: 2004. július 1-2.
A képzés célja felkészítést nyújtani:
- a közoktatás különböző szintű vezető munkaköreiben, tisztségeiben dolgozók számára feladatuk szakszerű ellátásához (ilyenek: az iskolák, nevelési intézmények igazgatói, igazgatóhelyettesei, szakmai munkaközösség-vezetői, a PSZ tisztségviselői, a
szaktanácsadók, szakértők, a szakképzés tovább- és átképzési intézményeinek vezető munkatársai, az önkormányzatok polgármesteri hivatalainak a közoktatással kapcsolatos munkaköreit betöltők);
- valamint a pedagógus-szakvizsga letételéhez, azaz hogy a pedagógus-munkakör betöltésére jogosult, felsőfokú iskolai
végzettséggel és szakképzettséggel rendelkezők a közoktatási törvényben szabályozott szakvizsgát e képzés keretében teljesítsék,
s egyúttal eleget tegyenek a pedagógus-munkakörökre előírt hétévenkénti továbbképzés követelményeinek is.
Az érdekvédelmi-szakszervezeti ismeretekkel kiegészített közoktatásivezető-képzésben az vehet részt, aki egyetemen vagy főiskolán
szerzett pedagógus-oklevéllel, és legalább 3 éves pedagógusi gyakorlattal rendelkezik, s tagja a Pedagógusok Szakszervezetének.
A kétéves (4 szemeszteres) képzést záróvizsga követi. Ennek, valamint a diplomamunka megvédésének alapján a végzettek
közoktatási vezetői szakirányú oklevelet kapnak, amely egyben pedagógus-szakvizsgát is jelent. Az érdekvédelmi szakszervezeti
vizsgák letétele esetén ez kiegészül szakszervezeti vezetői oklevéllel. A kiadott oklevél a végzettek alapdiplomájára épül, és azzal
azonos szintű (egyetemi vagy főiskolai). A pedagógus-szakvizsga teljesítésével magasabb fizetési osztályba kell sorolni a pedagógust!
Egy hallgató költsége félévenként 85.000 Ft, amely fedezhető a pedagógus-szakvizsga és -továbbképzés céljára biztosított normatív támogatásból. (Ebbe beletartozik az oktatási, az adminisztrációs, a tananyagcsomag és a bentlakásos tréning valamennyi
költsége.)
További információ: PSZ Országos Iroda (1068 Bp., Városligeti fasor 10., Tel./fax: 322-8464; Internet: www.pedagogusok.hu).
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VESZEDELMES VISZONYOK AZ ISKOLÁBAN
Lapunk múlt év novemberi számában kezdtük el azt a sorozatot, amelyben a pedagógusokat ért atrocitásokról szólunk. Sajnos, egyre újabb
és újabb esetek adnak témát ehhez. Ezúttal a lassú, késlekedő bírósági eljárásokról, valamint a legutóbbi soltvadkerti pedagógusverésről
adunk tájékoztatást, amely viszont gyorsított eljárással került a bíróság elé. Úgy véljük, hogy ha a vétkes azonnal vagy rövid idő múltán elnyeri méltó büntetését, az visszatartó erő lehet. A gyorsított eljárásnak, a gyorsan megszülető ítéletnek üzenetértéke is van. Talán „jó példa”
lehet a soltvadkerti eset, bár tudjuk, hogy ez önmagában nem oldja meg a problémát, mint ahogy az sem, hogy a gyermekekkel, tanulókkal
összefüggő tevékenységében valamennyi pedagógus megkülönböztetett büntetőjogi védelmet élvez. Ezzel kapcsolatban is kíváncsiak vagyunk
kollégáink véleményére, lapunkban helyet adva néhánynak. Végül egy összefoglaló újságcikket is közlünk
Egyúttal jelezzük, hogy lapunk következő számában foglalkozunk Aáry Tamás-Lajos oktatási ombudsman azon állásfoglalásával,
amelyben a tanulói jogok súlyos sérelmeként értelmezi az egyik szombathelyi szakképző intézményben bevezetett alkoholszondáztatást. Ezek
után sok kollégánk úgy vélekedik, hogy liberalizálódó iskoláinkban előbb-utóbb a dohányzás és a drogfogyasztás ellenőrzése, tilalmának
betartatása is sérteni fogja a diákjogokat..

Lassú eljárások, késlekedő ítéletek

Feszültség a tantermekben

(…) Nemrég zárult le azoknak a fiataloknak ügye, akik 1998-ban
bántalmazással vettek elégtételt vélt vagy valós sérelmeikért a pedagógusokon. Jogerős döntés csak a múlt év végén született. A konfliktus abból adódott, hogy a pedagógus nem megfelelő magatartása
miatt kiküldte az épületből a gyereket, ám ő nem akart eltávozni.
Délután négy társával visszatért, hogy „elégtételt” vegyen. A pedagógusnak – akit a vádlott mellbe rúgott – segítségére siettek a kollégái, akik közül az egyiknek késsel felszakították a kabátját, a másikat
pedig hátulról úgy fejbe vágtak, hogy elveszítette eszméletét. A tanítvány jogerősen 1 év 4 hónap, két évre felfüggesztett szabadságvesztést kapott. A többiek kilétét nem sikerült kideríteni.
A napokban a VII. kerületi ügyészség újabb vádat nyújtott be
négy fiatalkorú ellen, amiért 2002 szeptemberében egy fővárosi
általános iskolában rátámadtak egy tanárra; ökölnyi követ dobtak
felé, amiért kitessékelte őket az iskolából. Csak a szerencsén és a
tanár ügyességén múlt, hogy nem találta el a kő.
(…) Általános tapasztalat, hogy az elmarasztaló döntések
többségében pénzbüntetést, avagy felfüggesztett szabadságvesztést
szab ki a bíróság; a letöltendő börtön csak akkor jön szóba, ha az
illető már visszaeső. Az eljárások pedig mennek a maguk
menetében, nincs soronkívüliség, így a bíróságok leterheltsége
miatt nem ritkán csak jó néhány évvel a történtek után születik
jogerős döntés.

Nyírbélteken esernyővel estek neki a szülők annak a tanárnak, aki
kijavította az anya által írt igazolásban a helyesírási hibákat.
Pofon vágta a fia pedagógusát Tiszaburán egy asszony, mert a
gyerek megvádolta a tanítót, hogy az korábban bántalmazta őt.
Nekiesett a lánya öltözködését kritizáló matektanárnak egy anya a
fővárosban, Megtépte a fia osztályfőnökét egy feldühödött szülő
Soltvadkerten. Az utóbbi években óriásit csökkent a pedagógusok
presztízse, a szülők egyre többször kérdőjelezik meg a tanárok
szakmai felkészültségét. A viták egyre gyakrabban fajulnak
tettlegességig.
A szülői igazságtétel miatt a tanulók szemében is folyamatosan
zuhan a tanárok tekintélye. A pár évvel ezelőtt még megkérdőjelezhetetlen pedagógusi döntésekre, elvárásokra egyre több diák fittyet
hány, szinte mindennaposak az iskolákban a feleselések, a tanártanuló közötti ellentétek. Legutóbb a karcagi kisegítő iskola fiatal
tanárnője került kórházba orrcsonttöréssel, mert csitítani próbálta a
portással veszekedő tanulót. A nikotinhiányban „szenvedő” gyerek
cigarettáért indult, nem akarták kiengedni, ezért lefejelte az őt nyugtatgató oktatóját.
– A körülöttünk lévő világ is gorombábbá vált az utóbbi években, és ez kihat az iskolákra is. A legnagyobb gond a tanári presztízs
csökkenése, amelyet a tudás elértéktelenedése okoz – mondta Szlankó
Erzsébet, a Pedagógusok Szakszervezetének alelnöke. – A családi
élet, az otthon bensőségessége is megváltozott. A periférián élő
csonka családokban egyre gyakrabban elszabadulnak az indulatok.
Azok, akik az anyagiak alapján ítélik meg az embereket, nem veszik
emberszámba az alulfizetett pedagógusokat, alacsonyabb rendűként
bánnak velük.
A bántalmazott pedagógus esete – ha az iskola és a többi szülő
kiáll mellette – nem változtatja meg negatív irányba a tanárok megítélését, de már volt rá példa, hogy magára hagyták a pedagógust, aki
kényszerből iskolát változtatott a csorbult tekintélye visszaszerzéséért.
A tanárok és a szülők közötti vitás kérdéseket az iskolaszék – a
tanárok és szülők képviselői által – hivatott megoldani, vagy az oktatási ombudsmanhoz fordulhatnak az anyukák és az apukák. Az
erőszak és a tettlegesség nem megoldás – tette hozzá az alelnök aszszony.
– Nem értünk egyet a tanárok bántalmazásával, de a kérdés
összetett – hallhattuk Simonné Toldi Ágnestől, a Magyarországi
Szülők a Gyermekekért Egyesület elnökétől. – Az iskolán belüli
problémákról, a diákokkal szemben alkalmazott megalázásokról
nem hallani az oktatási intézmények falain kívül. Több esetben
előfordult, hogy a tanár vagy az iskola igazgatója felpofozta a
diákját. Szinte mindenütt feszült légkör uralkodik, amelyben
közejátszik a pedagóguspálya felhígulása is. Ha valakit sehova
sem vettek fel a felsőoktatásban, az a tanárképzőre még
bekerülhetett. Sokat javítana a helyzeten, ha visszaállítanák az
alkalmassági vizsgálatot, amelyet mind a pályára kerülő, mind az
aktív tanároknak el kellene végeznie.

(Népszabadság, 2004. február 12.)

Szakszervezeti szemmel
Február havának egyik hétfői délutánján a soltvadkerti iskola békés
csendjét egy feldühödött asszony dúlta fel. Berontott az általános
iskola napközijébe, és számon kérte az ott dolgozó pedagógust, hogy
milyen alapon gyanúsítja kisfiát lopással. Ám mielőtt a pedagógus
megindokolhatta volna „bűnös” tettét, a nő nekiesett, és tettleg bántalmazta a gyerekek előtt. A verekedő anyukát a tanár kollégák,
technikai dolgozók, majd a rendőrök fékezték meg. Azóta már
gyorsított eljárással bírósági ítélet is született. A vétkest egy év
felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték.
A sértett pedagógus és valamennyi kollégája értetlenül néz a
történtek után, mivel a fiú számonkérése az eltűnt tárgyak miatt már
korábban megtörtént. Miért vár a szülő egy hetet, miért nem lehetett
megbeszélni, miért kellett a gyerekeknek végignézni mindezt?
Számtalan kérdés, amire azóta is keresik a pedagógusok a választ.
Sajnos, az utóbbi évek tapasztalatai azt mutatják, hogy a szülők nagyon jól tudják, mik a „jogaik”, csak éppen a kötelességeikkel nincsenek tisztában.
Kérdem én: ilyen szülői példa mellett miért csodálkozunk, ha
gyermekeink nem tisztelnek, és nem tekintenek fel ránk csodálattal,
pedagógusokra.
Bár e pedagógus társunk, akivel az eset történt, nem
szakszervezetünk tagja, de mégis úgy gondolom, mindannyiunk
védelmében szólnom kellett, hogy tudjuk, a szakszervezet ilyen és
hasonló esetekben is jogi védelmet biztosít számunkra.
Mészárosné B. Mónika szakszervezeti titkár

Fecske Mónika
(Színes Mai Lap, 2004. február 14.)
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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.

NÉPSZAVA
(2004. II. 27.)

Megfelelő béremelés lesz a közszférában
(...) A megállapodás értelmében az idén nem csökkenhet a közszférában dolgozók bérének reálértéke, és ha
az első háromhavi keresetnövekedés eltérne a 6 százaléktól, akkor a kormány és a sztrájkbizottság képviselői
az Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanács
keretében meghatározzák, milyen további lépések
szükségesek. A javasolt intézkedésekről pedig a kormány dönt. (...)
Szabó Endre, a SZEF elnöke elmondta, hogy a
jövő évi béremelésről szóló egyeztetéseket november
végéig lezárják, és abban – az idei emelés utáni helyzetet alapul véve – figyelemmel lesznek az infláció
alakulására is. Mint mondta, a sztrájkbizottság csak
felfüggesztette tevékenységét, és ez mindaddig fennmarad, amíg nem lesz megnyugtató garancia a 6 százalékos bérfejlesztésre.
(2004. III. 11.)

Késnek a minták a tantervekhez
Januárra kellett volna elkészítenie az oktatási tárcának
az új alapokra helyezett NAT szeptemberi bevezetéséhez nélkülözhetetlen kerettantervi rendeletet és azokat a
mintákat, amelyek a helyi tantervek elkészítésének
alapjául szolgálnának. Mivel egyik sincs meg, a Pedagógusok Szakszervezete (PSZ) szerint aggályos a
felülvizsgált NAT szeptember 1-jei bevezetése –
közölte Szlankó Erzsébet alelnök tegnap. Utóbbi határidőt a törvény írja elő. (...)
Több ponton elhibázottnak tartja a minisztérium
takarékossági döntéseit az oktatási tárcát érintő kormányzati megszorítások terén Varga László elnök, aki
szerint feladataik továbbvitele nélkül nem szabadott
volna megszüntetni a Közoktatási Modernizációs
Közalapítványt és a kollégiumi fejlesztéseket támogató Nemzeti Kollégiumi Közalapítványt. A szakképzési alap 1,4 milliárdos csökkentése is gondokat fog
jelenteni – mondta lapunknak az elnök.
A PSZ a közigazgatás reformja kapcsán az
oktatást érintő kérdések egyeztetéséről március 25-én
az Országgyűlés oktatáspolitikával foglalkozó képviselőivel konzultál – közölte Árok Antal alelnök. Az
érdekvédők törekvései között kiemelkedik a rövidesen a parlament elé kerülő, a kistérségek létrehozásával összefüggő kétharmados alkotmány- és önkormányzati törvénymódosítás körüli konszenzus megteremtése.

NÉPSZABADSÁG
(2004. III. 11.)

Mindent vagy semmit!
Televízió nélkül rendeztek televíziós vetélkedőt
Kőbányán
Talán a gyerekek. Talán őket még csakis a versenyláz
fűti. Ülnek vagy százan a kőbányai Harmat utcai
általános iskola tornatermében, bordásfalak, mászókötelek, kosárlabdapalánkok között, és izgulnak a megmérettetés roppant súlya alatt. Tavaly óta itt rendezik a
hetedik osztályos diákok „Mindent vagy semmit”
vetélkedőjét a tévéből jól ismert rendszer és a tévétől
megszerzett jogdíj alapján. (...)
- Negyven iskola 150, egyenként kéttagú
csapata kezdte a játékot. Most lesz az elődöntő. (...)
Hatvan kérdés szerepel, részben a tananyaghoz,
részben pedig a gyerekek általános érdeklődéséhez
kapcsolódva – tájékoztat Menyhárt Sándor
történelem- és informatikatanár, a PSZ kőbányai
titkára, a tavaly először megrendezett vetélkedő egyik
szellemi atyja és szervezője. (...)

MAGYAR NEMZET
(2004. III. 11.)

Szakszervezeti bérkontroll
Saját reprezentatív felmérést is készít a Pedagógusok
Szakszervezete (PSZ) arról, hogy a kormány és a
közszolgálati sztrájkbizottság közötti megállapodásban
ajánlott béremelés miként teljesült a közoktatás területén – jelentette be tegnap Árok Antal alelnök, aki
fontosnak tartotta megjegyezni, hogy természetesen
bízik a KSH adataiban is. Elmondta: a várhatóan
március végére elkészülő felmérés százhatvankét
település – köztük számos kistelepülés – költségvetésének közoktatásra vonatkozó adatait tartalmazza majd.
(...) Varga László, a szervezet elnöke „határozott és
markáns” javaslatokat ígért arra az esetre, ha nem
teljesülnek az ígéretek. Elhangzott: az oktatási tárca
takarékossági intézkedéseit a PSZ elhibázottnak tartja,
mivel azok a közoktatás modernizációjára, azaz a „jövő
megalapozására” szánt területekről vonják el a pénzt.

KÖZNEVELÉS
(2004. II. 16.)

A PSZ a közalkalmazotti bérekről
és a közszolgálati reformról
A Pedagógusok Szakszervezete támogatja a kormány és a
közszolgálati sztrájkbizottság megállapodásának aláírását.
Erről az érdekképviselet országos küldöttgyűlése
határozott január végi ülésén. Figyelembe veszik a
költségvetés nehéz helyzetét, de elégedetlenek és
továbbra is szükségesnek tartják az idei hatszázalékos
béremelés jogi és pénzügyi garanciáinak biztosítását.
Ugyanakkor két további javaslatot tesznek, amelyről
Varga László, a PSZ elnöke számolt be sajtótájékoztatón.
Létre kellene hozni a közszolgálatból kikerülők
számára egy átképző rendszert, hogy ezek az emberek
ne a munkanélküliek számát növeljék. Valamint az
uniós csatlakozást követően ki kellene alakítani egy
hosszú távú ütemezést arra vonatkozóan, hogyan érje el
a magyar közszolgálatban dolgozók bére az uniós
közszolgálati átlagkeresetet. (...)
A PSZ a közoktatás finanszírozásának javítása
érdekében is tett javaslatokat – mondta Árok Antal
alelnök. A demográfiai csökkenés miatt a becslések
szerint 2006-ig százezerrel kevesebb gyerek tanul majd
az iskolákban. A szakszervezet szerint el kell érni, hogy
a pénz az oktatásban maradjon, és azt a minőségi
munkára tudják majd fordítani. (...)
Szlankó Erzsébet alelnök arról szólt, hogy a
szakszervezet átütemezést kér a helyi tantervek elkészítéséhez. Az OM ugyanis nem tudta tartani a kerettantervek kidolgozásának határidejét a sok módosító
javaslat miatt. Az alelnök azt is elmondta, hogy mind a
pedagógusok, mind a szülők örömmel veszik a titoktartási kötelezettséggel kapcsolatos módosító indítványt.
(...)

ÓVODAI ÉLET
(2004. I.)

Mit tesz a Pedagógusok Szakszervezete
az óvodákért?
Varga Lászlóval, a Pedagógusok
Szakszervezetének elnökével beszélgetett Farkas
Annamária
- A Pedagógusok Szakszervezete közel 90 éves
múltra tekint vissza. Ezalatt milyen főbb irányelvek
mentén működött, milyen nagyobb változások jellemezték feladatait, politikáját?
(...) A PSZ régen csak gazdasági érdekeket képviselt, tehát bérezéssel, finanszírozással, munkaügyi
kérdésekkel foglalkozott, most ugyanilyen dominánsak

a szakmapolitikai kérdések is a munkánkban. (...)
Miközben egységes egészként tekintjük a szakszervezeti tevékenységet, különböző tagozatokat hozunk létre
a specifikus feladatokat igénylő területek számára. Így
aztán van óvodai, szakképzési, vezetői, gyermekvédelmi és nyugdíjas tagozatunk, viszont nincs tanítói és
gimnáziumi, mert ezek az alapfeladatokra besorolhatók.
Megemlíteném, hogy az egyik legjobban dolgozó
tagozatunk az óvodai tagozat. (...) Minden nyilatkozatunk, állásfoglalásunk, ami erre a területre vonatkozik,
az óvodai tagozat véleményén alapszik, őket is dicsérik
az eredmények. (...)

ÉSZAK-MAGYARORSZÁG
(2004. III. 9.)

Óvodák, iskolák: közeleg az összevonás
Az óvodák és az általános iskolák integrálásával
próbálja meg szűkíteni túlságosan nagy intézményrendszerét a miskolci városvezetés.
(...) – A szakszervezetek képviselőit az oktatási
bizottság előzetesen már tájékoztatta, de akkor még az
előterjesztés sem készült el – mondta el Makár
Barnabásné, a Miskolc Város Pedagógusok Szakszervezete óvodai szervezetének vezetője. (...) Ha a város
egészét nézzük, az integrálás 10-12 pedagógus állását
veszélyezteti csak az óvodákban, és ehhez még hozzá
kell adni azokat a pedagógusokat, akik a csoportmegszüntetések miatt válnak „feleslegessé”. Ezenkívül az
összevonáshoz a megfelelő infrastruktúra sem biztosított, a tagóvodák nem tudnak az anyaóvodába sem
faxolni, sem e-mailt küldeni, de még egy gazdasági
ügyintéző sem segíti a mindennapi adminisztrációs
munkát. (...)

FEJÉR MEGYEI HÍRLAP
(2004. II. 23.)

Honnan lesz forrás a béremelésre?
Hiába szeretne hatszázalékos béremelést a Közszolgálati Sztrájkbizottság, ez a legtöbb településen nem
valósulhat meg. A megyei közgyűlés idén nem ad
emelést, Fehérváron szeptembertől, Dunaújvárosban
pedig októbertől jár az emelt összeg.
(...) Boldizs Kálmánné alpolgármester asszony
sajtótájékoztatóján elmondta, hogy a város minden
intézménye száz százalékban megkapja a működéshez
szükséges összeget, sőt Fehérvár az egyetlen olyan
megyei jogú város, mely idén nem „racionalizált”, nem
vont össze, nem szüntetett meg egyetlen intézményt
sem. (...) Való igaz, hogy sok helyen nem adták meg a
hat százalékot, ebből a szempontból pozitívum Székesfehérvár megoldása, bár erre fedezet a költségvetésben
tudtommal nincsen – vélekedik az ügyben Mihályi
Gyula, a Pedagógusok Szakszervezetének városi
titkára, aki a legutóbbi közgyűlésen hét pontba összeszedve ismertette a szakszervezetek közös kéréseit. (...)

24 ÓRA (Komárom-Esztergom megye)
(2004. III. 12.)

Aggódnak a tantervért
Aggályosnak tartja az új Nemzeti alaptanterv
(NAT) szeptemberi bevezetését a Pedagógusok
Szakszervezete (PSZ), mivel a kerettantervi rendelet
meg sem jelent. Az érdekvédelmi szervezet a szaktárca megszorításait is több ponton kritikával illette.
(...) Varga László, a PSZ elnöke az oktatási tárcát
érintő kormányzati megszorítások kapcsán több ponton
elhibázottnak tartotta a minisztérium takarékossági
döntéseit. Álláspontja szerint a Közoktatási Modernizációs Közalapítvány és a Nemzeti Kollégiumi Közalapítvány megszüntetése és a szakképzési alaprész 1,4
milliárdos csökkentése is rossz döntés volt. (...)
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PSZ-köszöntő

Tavasz - ifjúság

A Pedagógusok Szakszervezete (PSZ) mint a legtöbb nőt tömörítő
hazai társadalmi szervezet a Nemzetközi Nőnap alkalmából
tisztelettel és nagyrabecsüléssel köszönti a leányokat, asszonyokat.
Az oktatás különösen az az ágazat, amely nem létezhet nélkülük.
Nemcsak azért, mert ma már a pedagógusok 82%-a nő, hanem azért
is, mert részvételük nélkül az oktatás-nevelés terén az iskolában és
családban semmire sem jutnánk.
A PSZ tapasztalata szerint az oktatási ágazatban az Európai Unió
alkotmányos szerződéstervezetének követelménye – „A férfiak és a
nők közötti egyenlőséget minden területen, így a foglalkoztatás, a
munkavégzés és a díjazás területén is biztosítani kell.” – jórészt
teljesül. A vezetői tisztségeket azonban itt is – létszámuknak
megfelelően – több nő tölthetné be. A Pedagógusok Szakszervezete
ezért mindent megtesz, hogy az arányok kedvezőbbé váljanak.

A meteorológiai tavasz március elsején, a csillagászati tavasz pedig március 21-én
kezdődik. Ez a hónap a kikelet, a rügyfakadás időszaka, még akkor is, ha olykor – mint
idén is – a tél átnyúlik erre az időszakra. A március nemcsak a megújulás ideje,
hanem az ifjúság hónapja is. Hagyományos rovatunk idézeteit, mondásait e témákban
gyűjtöttük össze és adjuk közre. Abban a reményben, hogy mindenki rátalál néhány
eddig még nem ismert idézetre, bölcsességre vagy humoros gondolatra.
Tavasz van! Gyönyörű!
Tavasz van, tavasz van, gyönyörű tavasz,
a vén Duna karcsú gőzösökre gondol,
tavasz van! Hallod-e? Nézd, hogy karikázik
mezei szagokkal a tavaszi szél.

Felvételi verseny a világhálón
A www.felvetelizo.hu oldalon március 16-tól induló és május 9-ig
tartó versenyen bárki bebizonyíthatja, hogy mennyire ért a
történelemhez vagy az irodalomhoz. A stratégiával ötvözött
internetes történelmi és irodalmi kvízjáték ugyanis az érettségi és a
felvételi teljes lexikális adatbázisából épül fel, mintegy 40 ezer
kérdésből. Így minél többet játszik valaki az oldalon, egyre kisebb
lesz a valószínűsége annak, hogy a felvételin olyan kérdést kap majd,
amelyre nem tudja a helyes választ. A küzdelemre elsősorban
középiskolásokat és tanárokat várnak a szervezők, de külön
kategóriában indulhatnak a már érettségizett, tudásukat felfrissíteni
akaró idősebbek is. A versenyt a www.fisz.hu oldalt működtető
Felvételi Információs Szolgálat (FISZ) rendezi. A regisztráció a
verseny ideje alatt folyamatos, és mindenki számára ingyenes.
Ahhoz, hogy valaki résztvevője legyen a megmérettetésnek, nem kell
mást tennie, mint egy rövid regisztrációt követően, május 5-ig a
lehető legtöbb játékot megnyerni, a lehető legjobb átlagpontszámmal.
A győzteseket 3 millió Ft értéket meghaladó nyeremény várja!

Az OM közleménye
Az oktatási tárca felhívja a figyelmet arra, hogy március 8-tól bekerül a
Sulinet Expressz programban adókedvezménnyel megvásárolható
termékek közé az alaplap, ugyanakkor kikerül a digitális fényképezőgép.
A program jelenleg ugyanazokkal a feltételekkel működik, mint tavaly.
Így a tervezett változások, mint például az igényjogosultsági kör bővülése
valamennyi, a személyi jövedelemadóról szóló törvény hatálya alá
tartozó magánszemélyre csak az adótörvények módosítása után léphetnek
hatályba, várhatóan a második félévben.

Egy tanulmány okán
Hosszú idő óta virágzó téma a legkisebb önkormányzatoktól a legnagyobbakig az iskola léte: nevezetesen, hol mennyi legyen,
megszűnjön-e
vagy
települések
társulásában
működjön,
fenntartásához és tevékenységéhez honnan és mennyi pénz
szükségeltetik? Kormányok jönnek és kormányok mennek, de az
iskola léte körül folyvást dúl a küzdelem. Átütő, végső győzelem nem
született eddig, annál több kisebb-nagyobb kudarc, és vigasztaló
sikerek is. Mi ennek a szüntelen csatározásnak az okozója? A folyvást
fogyó gyermeklétszám.
Szakszervezetünk élen jár e sokfrontos küzdelemben, és dicséretre
méltóan számos önkormányzat is csatasorba áll.
Hadd hozzuk kettejük együttműködésének beszédes példájául az
Önkormányzat című folyóirat idei februári számát, amely – jórészt a
PSZ elemzését alapul véve – 8 oldalon, Harcok főcímmel, Az
iskolabaj és a gyógyítás esélyei címmel részletekbe menően taglalja –
számos grafikonnal, táblázattal gazdagítva a szöveget – nemzeti
létünk e sorskérdését.
Hisszük: küzdelmünk – ha összefogunk – egyre több bölcsőt ringat,
a jövőnket.

Jaj, te, érzed-e? Szerető is kéne,
friss, hóvirághúsú, kipirult suhanás.
Őzikém, mondanám, ölelj meg igazán!
Minden gyerek lelkes, jóízű kacagás!
Tavasz van, gyönyörű! Jót rikkant az ég!
Mit beszélsz? korai? Nem volt itt sose tél!
Pattantsd ki a szíved, elő a rügyekkel –
a mi tüdőnkből száll ki a tavaszi szél!
(József Attila, 1924)
• Az ifjúság nem életkor, hanem lelkiállapot. Ifjú korában mindenki azt hiszi, hogy
a világ vele kezdődött, hogy voltaképpen minden őérte van. (J. W. Goethe)
• Az ifjúság nagy hibája, hogy mindenkiről feltételezi azt az erőt, mely őbenne van.
(H. Balzac)
• Félig majom, félig angyal, ilyen a gyermek. Mennyit kell emelkednie, s mennyit
süllyednie, míg emberré válik. (Eötvös József)
• Az ember addig fiatal, míg érdeklődik. (G. B. Shaw)
• Aki mindent megtud fiatalon, azt öregkorára semmi sem érdekli. (M. Gorkij)
• A fiatalság ... olyan kor, mely minden sebre gyógyírt talál. (A. G. Bierce)
• A fiatalok saját hibáikat kevésbé sínylik meg, mint az öregek tanácsait. (L. C. Van
Venargues)
• Az ember addig marad fiatal, amíg nem irigyli a fiatalokat. (O. Wilde)
• Az ifjúságban az a megható, hogy bármit csinál, azt életében először teszi. (F.
Truffant)
• A fiatalság – csak a szertelenségnek egy másik kifejezése. (S. Zweig)
• Az ifjúság csupa tévedés, a férfikor a küzdelem, s az öregség a megbánás kora. (B.
Disraeli)
• Az ember az első tizennyolc évének az adósa. (Kosztolányi Dezső)
• Nincs ellenszenvesebb dolog, mint a fiatalkor higgadtsága és az öregség mohósága. (Füst Milán)
• Az emberben csak ifjúkori érzelmei és öregkori gondolatai jók. (J. Joubert)
• A fiatal szamarakból lesznek az öreg faszik. (L. Aragon)
• A fiatalságban az a szép, hogy ha mindent elrontunk, mindig van idő újrakezdeni.
(S. Clarke)
• A fiatalságnak hitet kell adni, hogy később legyen ereje elviselni a kiábrándulást.
(T. N. Wilder)
• A fiatalság addig tart, amíg az embernek szenvedélyei vannak. (Sík Endre)
• Az ember először fiatal, később fiatalos, végül örökifjú. (Feleki László)
• Fiatal az, akinek fogalma sincs arról, hogy a régi szép idők, az most van. (Tímár
György)
• A politikusaihoz és háborúihoz hasonlóan a társadalomnak olyan fiataljai vannak,
amilyeneket megérdemel. (J. B. Priestley)
• Ne foszd ki fiatalkori önmagadat! Amit fiatalon, szabadon és tehetségesen
végiggondoltál, azt később ne változtasd meg – se pénzért, se más előnyökért.
(Moldova György)
Magyar szólások, mondások:
Minden tél után tavasz lesz. Hírmondó fecske tavaszt csicsereg. A szép tavasz is
hamar elmúlik. Egy virág nem tavasz. Ifjúság aranyalma, méltó megőrizni. A rózsa
is addig szép, míg fiatal. Szépség, második ifjúság. Nem tetszik az ifjaknak a fenyíték. Ifjúságban erőnkkel, vénségünkben eszünkkel. Elfogy az ifjúság, mint ama
szép virág. Ki ifjúságban dolgozik, vénségében nyughatik. Ki ifjontan gyűjt, vénségére jól fűt. Ifjú szokás, öreg gyakorlás. Mit az ember ifjanta tanul, azt aggodtan
is nehezen felejti. Ifjú feleségen, malmon mindig van igazítani való. Adjon isten
három f-et, friss, fiatal feleséget. Gyermekre madarat, vén emberre ifjú menyecskét, németre bort ne bízz. Öregek tanácsa, ifjak munkája, Későbbre lesz az ifjúból
öreg ember, mint a lányból vénasszony. Pajkos ifjúnak hiábavaló a bölcs tanács.
Sok ifjú többre menne, ha nem tudná, hogy gazdag. Fiatal katonából válik a vén
koldus. Tanulatlan ifjú még ifjúságában a koldustarisznyát veszi a nyakába. Sokra
mehetne az ifjú, ha eszével mindenkor tudna élni. Rút, mint a fiatal koldus. Többet
ér a vén sas az ifjú bagolynál. Tudósok becsülete, ifjak ébresztése. Vén ember tanácsa jobb, mint ifjú gáncsa. Vén ember elméje és az ifjak fegyvere verik meg a hadakat. Addig kell a fát egyenesíteni, míg fiatal. Későre lesz a fiatalból vén cser. Ki
(Á. A.)
fiatal korában megszokta a táncot, vénségére is ugrál.

AZ MKB EGÉSZSÉGPÉNZTÁR IS A LEGJOBBAK KÖZÖTT
Egészségügyi ellátásunkban egyre nagyobb szerepet kapnak az egészségpénztárak, amelyek fő feladata az Országos Egészségbiztosítási Pénztár
által finanszírozott egészségügyi szolgáltatások kiegészítése. Egyre több önkormányzat is egészségpénztári támogatást nyújt a
közalkalmazottaknak. Ezt természetesen csak azok élvezhetik, akik az egészségpénztár tagjai lesznek. Nem mindegy azonban, hogy hova lépnek be.
Nemcsak a szolgáltatásokat, hanem a működési költséghányadot is figyelni kell. Fontos tudni azt is, hogy mindenki szabadon választhatja meg,
hogy melyik pénztárba lép be. Ezt az önkormányzat, a munkáltató kötelező jelleggel nem írhatja elő. A PSZ tisztségviselőinek fontos feladata, hogy
egészségpénztári támogatás esetén legyen megfelelő ajánlata kollégáink számára. Összeállításunk ezt a célt szolgálja. A működési költségek alábbi
összevetése például fontos szempont lehet a döntéseknél.
Az egészségpénztár megnevezése
4.000 Ft-os havi tagdíjból működési költség (%)

MKB
6,50

Credit Suisse
8,00

Talizmán
8,00

Millennium
9,50

Medicina
13,50

Kristály
14,00

Provita
14,15

OTP
16,44

Miért érdemes az MKB Egészségpénztárt választani?
Tagjaink és közvetlen hozzátartozóik részéről
•
Az egészségpénztári számlán lévő összeget a mindennapi életben felmerülő és igénybe vett szolgáltatások ellenértékének kiegyenlítésére
fordíthatják.
•
Kezelőorvosukat -szolgáltatójukat- tetszésük szerint határozhatják meg.
•
Egyéni tagdíjfizetés esetén a befizetett tagdíj után adókedvezmény (30%) vehető igénybe, így az egyes szolgáltatásokat az adókedvezmény
érvényesítésével kedvezőbb áron vehetik igénybe.
•
Ha munkáltatójuk szerződéssel átvállalja tagdíjuk megfizetését, akkor ezt havi 53 000 Ft-ig költségként számolhatják el, így az SZJA
megfizetése nélkül munkáltatójuk költségén vehetik igénybe a Pénztár szolgáltatásait.
•
Az egyes szolgáltatók által nyújtott kedvezményekkel élhetnek.
Pénztárunk szolgáltatásai a belépést követően azonnal igénybe vehetőek. Szolgáltatói körünk részben tagjaink, részben általunk kezdeményezett
együttműködések révén folyamatosan bővül. Szolgáltatói szerződés megkötése esetén tagjainknak, az általuk kiválasztott bármely egészségügyi
szolgáltatóval, vagyis megszokott orvosukkal szerződve, Pénztárunk gyakorlatilag személyre szabott szolgáltatást képes nyújtani.
Milyen szolgáltatásokra vehetők igénybe az egészségpénztári források?
Orvosi javaslatra nyújtható egészségügyi szolgáltatások
•
Diagnosztikai, gyógyító és korrekciós egészségügyi ellátások (pl.: bőrgyógyászat, nőgyógyászati onkológiai vizsgálat, csontritkulás-,
anyagcsere-, urológiai, szív- és érrendszeri, szemészeti vizsgálatok stb.)
•
Kórházi hotelszolgáltatás igénybevétele
•
Fogászati kezelések, fogpótlás, implantáció stb.
•
Szűrővizsgálatok: belgyógyászati, fogászati, nőgyógyászati stb.
•
Természetgyógyászat
•
Gyógyfürdő, gyógytorna, rehabilitáció, szanatóriumi ellátás
•
Gyógyüdülés, rekreációs üdülés, évi 150.000 Ft erejéig.
•
Egészséges életmódot elősegítő – nem versenysport – tevékenységek, pl.: úszás, kerékpározás, teniszezés, vízi sportok, labdajátékok, ütős
sportok, téli sportok, horgászat stb.
Egyéb, kiegészítő szolgáltatások
•
Gyógyszer, gyógyszertárban forgalmazott gyógyhatású készítmények, szaküzletben forgalmazott egészségvédelmi célú termékek vásárlása
•
Gyógyászati segédeszközök vásárlása, bérlése, pl. fénytani eszközök: szemüveg, kontaktlencse, ápolási cikkek; protézisek: fogprotézisek,
parókák, mellprotézisek, hangprotézis stb.; fogszabályozás, ortopéd cipők, higiénés eszközök: pl. szobawc, járást segítő eszközök: járóbotok,
mankók, járókeretek, vizsgáló berendezések és anyagok stb. (Orvosnak kell igazolnia a gyógyászati segédeszköz szükségességét.)
•
A pénztártagnak betegség, illetve korházi ellátása miatti keresőképtelenség esetében a kieső jövedelem pótlása naptári naponként 650 Ft
(kórházi ápolás esetén 700 Ft) mértékig.
•
A pénztártag és szolgáltatásra jogosult hozzátartozója halála esetén temetési költség díjtérítése 200.000 Ft-ig.
•
Sporteszköz és sportszer vásárlásának és bérlésének díjtérítése évi 70.000 Ft-ig. (Orvosi ajánlás szükséges.)
•
Otthoni betegápolás, ápolási szolgáltatás finanszírozása (az otthonápolást végzők csak az önkormányzat engedélyével végezhetik
tevékenységüket).
A megfelelő formában és tartalommal benyújtott számlák ellenértéke a kézhezvételtől számított 15 nap alatt kifizetésre kerül. Emellett még ez
évben lehetővé válik a pénztári szolgáltatások - készpénzkímélő - egészségkártyával történő elérése is.
A számlán lévő pénzt a Pénztár befekteti, s a hozamot negyedévente jóváírja a pénztártagok egyéni számláján.
Az MKB Egészségpénztár a Semmelweis Orvostudományi Egyetem szellemi potenciáljára, minőségi gyógyítói tapasztalatára támaszkodik és
támogatást kap az egyetem Testnevelési és Sporttudományi Karától rekreációs és fitness szolgáltatások széles körének biztosításában. A Semmelweis
Egyetem segítséget nyújt az ajánlott szűrések körének meghatározásában, valamint az általa nem nyújtott szolgáltatási körben a szolgáltató
kiválasztásában.
A tagok befizetéseit a pénztár fenntartására az egészségpénztárak között az egyik legalacsonyabb működési költség terheli.
A Pénztár havi minimális tagdíja 2 ezer Ft/fő. Az évi 24 ezer Ft tagdíjból a Pénztár működési költségeinek fedezetére 13 %-ot, likviditási tartalék
képzésére pedig 0,5 %-ot von le. Igen kedvező a tagság számára, hogy az évi 24.000.- Ft- tagdíj feletti befizetéseket összesen csak 5 % levonás
terheli.
Pénztárunkat a Magyar Külkereskedelmi Bank (MKB) pénzügyi és a vagyonkezelési tapasztalata támogatja, tagjaink az MKB Csoport
által kínált kedvezményekben részesülnek. Sok ezer pedagógus és oktatási közalkalmazott veszi igénybe és élvezi az MKB Nyugdíjpénztár
szolgáltatásait, megbízható és eredményes vagyonkezelését. Reméljük, hogy közülük egyre többen élnek majd az egészségbiztosítás lehetőségével is.
Az MKB Egészségpénztár szívesen bíz meg tagszervezőket is, akiknek magas jutalékot fizet. Várjuk jelentkezésüket!
Az MKB Egészségpénztár elérhetősége:
Levelezési cím: 1821 Budapest, Váci u. 38. Ügyfélszolgálat: 1053 Budapest, Hercegprímás u.22-24.
Telefon: 268-7614 Fax: 268-8416 - és valamennyi MKB-fiók;
Internet: http://www.mkbep.hu; E-mail: ugyfel@mkbep.hu
Lehoczky László,
az MKB Egészségpénztár Igazgatótanácsa elnöke

