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Tisztelet a költészet napjának!
József Attila

LEVEGŐT!
Ki tiltja meg, hogy elmondjam, mi bántott
hazafelé menet?
A gyepre éppen langy sötétség szállott,
mint bársony-permeteg
és lábom alatt álmatlan forogtak,
ütött gyermekként csendesen morogtak
a sovány levelek.

És az országban a törékeny falvak
– anyám ott született –
az eleven jog fájáról lehulltak,
mint itt e levelek
s ha rájuk hág a felnőtt balszerencse,
mind megcsörren, hogy nyomorát jelentse
s elporlik, szétpereg.

Fürkészve, körben guggoltak a bokrok
a város peremén.
Az őszi szél köztük vigyázva botlott.
A hűvös televény
a lámpák felé lesett gyanakvóan;
vadkácsa riadt hápogva a tóban,
amerre mentem én.

Óh, én nem igy képzeltem el a rendet.
Lelkem nem ily honos.
Nem hittem létet, hogy könnyebben tenghet,
aki alattomos.
Sem népet, amely retteg, hogyha választ,
szemét lesütve fontol sanda választ
és vidul, ha toroz.

Épp azt gondoltam, rám törhet, ki érti,
e táj oly elhagyott.
S im váratlan előbukkant egy férfi,
de tovább baktatott.
Utána néztem. Kifoszthatna engem,
hisz védekezni nincsen semmi kedvem,
mig nyomorult vagyok.

Én nem ilyennek képzeltem a rendet.
Pedig hát engemet
sokszor nem is tudtam, hogy miért, vertek,
mint apró gyermeket,
ki ugrott volna egy jó szóra nyomban.
Én tudtam – messze anyám, rokonom van,
ezek idegenek.

Számon tarthatják, mit telefonoztam
s mikor, miért, kinek.
Aktákba irják, miről álmodoztam
s azt is, ki érti meg.
És nem sejthetem, mikor lesz elég ok
előkotorni azt a kartotékot,
mely jogom sérti meg.

Felnőttem már. Szaporodik fogamban
az idegen anyag,
mint szivemben a halál. De jogom van
és lélek vagy agyag
még nem vagyok s nem oly becses az irhám,
hogy érett fővel szótlanul kibirnám,
ha nem vagyok szabad!

Az én vezérem bensőmből vezérel!
Emberek, nem vadak –
elmék vagyunk! Szivünk, mig vágyat érlel,
nem kartoték-adat.
Jöjj el, szabadság! Te szülj nekem rendet,
jó szóval oktasd, játszani is engedd
szép, komoly fiadat!
1935. november 21.

Lapunkat olvashatja
a Pedagógusok Szakszervezete
honlapján: www.pedagogusok.hu

A TARTALOMBÓL:
Nyáron megszülethet az ágazati kollektív szerződés
Ismereteim szerint ilyen jellegű dokumentum
szakszervezetek és ágazatok között más területen
nem született, és nagy reményeket fűzünk hozzá.
(Hoffmann Rózsa közoktatási államtitkár) 3. oldal
Felsőoktatási túlélőshow
A hiányzó 45 ezerből sokan külföldre jelentkeztek, s ami ennél is rosszabb: a legjobbak. Kinek jó
ez? Az állam és a jelenlegi kormányzat világos politikája a hallgatóilétszám-csökkentés. Elsősorban
pénzügyi okokból. De jó a bent lévő hallgatóknak
is. Számukra a minőség miatt fontos, hogy minél
kevesebben legyenek. (Mészáros Tamás, a Budapesti Corvinus Egyetem volt rektora) 5. oldal
Hatalmaskodni tudnak, kormányozni nem
Ha egy olyan intézményes rendszer, mint az iskola, homogén erkölcsi világképet akar közvetíteni, mert egy társadalom nem működhet e nélkül
vagy konszenzusos erkölcsi értékek nélkül, az természetesen az ő dolga. De akkor azt is tudnia kell,
hogy ez konfliktusos folyamat. Ez történik ma
Magyarországon. És ezen egy jottányit sem fog segíteni az, hogy kötelező jelleggel, iskolai óraként
bevezetik a hittant vagy az erkölcstant. (Gerő
András történész) 6–8. oldal
Visszalépés a felnőttképzésben
Az állam szűkíti feladatvállalását, nem fedi le a
felnőttképzés egészét. A megmaradt területen
nagyfokú centralizációt, indokolatlan mértékű államosítást hajt végre, és szűkíti a forrásokat. Az
első Orbán-kormány alatt született, 2001-es felnőttképzési törvény teljes kiürítésére kerül sor.
(Sós Tamás, az Országos Képzési és Oktatási Bizottság tagja) 10–11. oldal
„Menthetetlen rétegek” kontra emberség
Az, hogy a kormány közeli Bogár László már
másodszor írta le azt, hogy három részre kell
osztani a társadalmat, arra utalva, hogy az alsó
egyharmadon nem kell segíteni, valójában a
kormány álláspontját tükrözi. (Ferge Zsuzsa
szociológus) 12. oldal
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Új szakértői szerepek a köznevelésben

Komplex program az autisták foglalkoztatására

A következő tanévtől három „kitüntetett” szakértői szerep különül
el a köznevelésben – mondta Hoffmann Rózsa április 5-én. A köznevelésért felelős államtitkár kifejtette: szakértőnek azok jelentkezhetnek, akik legalább tízéves gyakorlat és ajánlások alapján felkerülnek az országos szakértői névjegyzékre, elvégzik a számukra az
Oktatáskutató Intézet vagy az Oktatási Hivatal által szervezett
képzést, és részt vesznek később is olyan továbbképzéseken, amelyek „frissen tartják tudásukat”. Elmondta: minden pedagógus
számára hétévente 120 órás képzés elvégzése kötelező, és ez rájuk
is vonatkozik majd. A szakértőknek naprakésznek kell lenniük a
jogszabályok, a didaktika, a pedagógiai módszertan területén egyaránt – fejtette ki Hoffmann Rózsa. A köznevelési államtitkár
elmondta, a szaktanácsadók, tantárgygondozók a pedagógusok
munkáját segítik tanácsokkal, például hogy a Nemzeti alaptanterv
vagy a kerettantervek egyik vagy másik új elemét hogyan érdemes
tanítani. A tanfelügyelők az ellenőrző munkát végzik majd országosan egységes szempontrendszer alapján. A cél a jó gyakorlatok
feltárása, erősítése, és nem az, hogy szelektáljanak a pedagógusok
között – emelte ki Hoffmann Rózsa. A minősítésben részt vevők a
pedagógus-életpályamodell keretében értékelnek majd. Ennek
során határoznak arról, hogy valaki adott esetben magasabb pedagógusi és bérkategóriába kerülhet-e. A minősítés két alkalommal
kötelező jelleggel történik majd. Az államtitkár jelezte: ha nagyon
alkalmatlannak találják a pedagógust, és ezt a háromtagú szakértői
bizottság is kimondja, akkor el kell bocsátani. Ez azonban a végső
és „legnegatívabb megoldás” – tette hozzá. Az a cél, hogy a pedagógiai munka színvonala magasabb legyen, és a hibák minimálisra
csökkenjenek – hangsúlyozta Hoffmann Rózsa.

A kormány 2 milliárd forintot biztosít az új Széchenyi Terv keretében
az autizmussal élő emberek életminőségének javítását célzó hálózat
kiépítésére, továbbá az autisták és más, megváltozott munkaképességű
személyek foglalkoztatásának elősegítésére. Ebből egy 1,2 milliárd
forintos pályázat indul útjára most – jelentette be Balog Zoltán, az
emberi erőforrások minisztere. A pályázatok benyújtására 2013. június
30-ig van lehetőség. A már korábban elindult, 800 millió forintos keretösszegű szakmai tanácsadó projekt hozzájárul ahhoz, hogy az autizmussal élő személyek felkészültek legyenek a munkavállalásra, és a
lehető legnagyobb önállóságra tegyenek szert, javuljon a társadalom és
az ellátórendszer felkészültsége, erősödjön az autizmussal élők integrációjának elfogadása és támogatása. A projekt 2015. április 30-ig tart.

A szingapúri rendszerhez hasonló lesz a magyar
A hatalmas gazdasági növekedést produkáló, kiváló elittel rendelkező, Délkelet-Ázsia Svájcának is hívott Szingapúr olyan köz- és
felsőoktatási reformon van túl, amely sikere zálogának bizonyult, és
amely hasonló a Magyarországon most elkezdetthez – jelentette ki
Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere március 9-én a
városállamból, térségi körútjának utolsó állomásáról. Miként Magyarországon január 1-jétől, korábban Szingapúrban is az oktatási
minisztérium felügyelete alá került az összes iskola. A pedagógusok ösztöndíjrendszere szinte teljesen megegyezik a most bevezetendő Klebelsberg-ösztöndíjrendszerrel. Ennek keretében a munkahelyekhez rendelve írja ki az állam az ösztöndíjakat, és állja a teljes
képzési költségét azoknak a pedagógusoknak, akik készek a hazai
oktatási rendszerben dolgozni – mondta a miniszter, beszámolva
találkozójáról szingapúri kollégájával, Heng Szve Keattal. Szó volt
tárgyalásukon a korai iskolaelhagyás gondjáról, amelynek egyik
megoldása a magyarországi elképzelés szerint az óvodai foglalkoztatás és az alapfokú oktatás összekapcsolása. Szintén a szingapúri oktatási reform nyomán az egyetemeken egyfajta kancellári
rendszer működik, a miniszter nevezi ki a felsőoktatási intézmények gazdasági vezetőit – tette hozzá Balog Zoltán.
Forrás: Kormány.hu

Távozik a posztjáról Gloviczki Zoltán
Az Index információit az oktatásért felelős államtitkárság is megerősítette. Már tavaly októberben kérte felmentését a közoktatásért felelős
államtitkár-helyettes, akkor derült ki ugyanis, hogy a 2013 szeptemberére ígért, jelentős béremeléssel járó pedagógus életpálya bevezetése az
ország gazdasági helyzete miatt 2014 januárjára tolódhat. A pedagógus
szakszervezetek ezután alakítottak sztrájkbizottságot. Mivel a megfeszített törvényalkotási munka miatt továbbra is szükség volt Gloviczki
Zoltánra, akkor úgy állapodtak meg Hoffmann Rózsával, hogy tavaszig
a helyén marad.

Erősít a Pázmány Péter Katolikus Egyetem
A kormány márciusi döntése értelmében a Pázmány Péter Katolikus
Egyetem kiemelt felsőoktatási intézmény kiválósági címben részesült.
Február 11-én az intézmény Információs Technológiai Kara már elnyerte a kutató kar minősítést. A hazai és nemzetközi versenyképességet célzott együttműködésekkel, illetve kutatói és tudományos tevékenységének fokozásával biztosítják.

Már a keresztnevekben is szétszakadt az ország
Minden 20. magyarnak van ritka neve – mutatja ki a Tárki kutatása. A
ritka nevek aránya sokkal nagyobb a fiatalok között: a 30 év alatti
korosztályban arányuk 10 százalék, a középkorúak és a 60 éven felüliek között viszont csak 2-2 százalék. A tíz év alattiak és a 80 év felettiek keresztnevei között már lényegében nincs is átfedés. A 80 év felettiek körében a leggyakoribb a Mária (11 százalék) és az Erzsébet
(9 százalék), a tíz évnél fiatalabbak körében a Máté vezet 3 százalékkal,
őt követi a Bence, Hanna, Jázmin, Lili, Luca, Vivien, Nikolett, Dávid,
Péter 2-2 százalékkal.

OLVASD, ÉS ADD TOVÁBB!
A Pedagógusok Lapja évi előfizetési díja 5 százalék áfával 4500 forint. Az
intézmények banki átutalással (számlaszám: 11707024-20100456) fizethetnek elő, az egyéni érdeklődőknek csekket postázunk.
Az egész oldalas hirdetés (A/4-es formában, fekete-fehérben) 120 000
forint, a féloldalas 60 000, a negyedoldalas 30 000 forint. Az apróhirdetés
szavanként 60 forint. Minden egyes díjtételt 27 százalékos áfa terhel. A hirdetések beküldésének határideje: a megjelenési hónap 3. napja.

PEDAGÓGUSOK LAPJA
Konrád György köszöntése
Konrád György Kossuth- és Herder-díjas író, esszéista, szociológus
április 2-án ünnepelte nyolcvanadik születésnapját. Joachim Gauck
német államfő kétoldalas levélben köszöntötte az írót, de gratulált
neki Bernd Neumann (CDU) kultúráért és médiáért felelős államminiszter, Norbert Lammert (CDU), a Bundestag elnöke és Klaus
Wowereit, Berlin kormányzó főpolgármestere is, aki köszönetet
mondott azért, amit Konrád György Berlinért tett az ottani Művészeti Akadémia elnökeként.
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NYÁRON MEGSZÜLETHET AZ ÁGAZATI KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS
Április 30-ig elkészül a foglalkoztatással összefüggő kormányrendelet
Jó esély van arra, hogy a nyár folyamán megszülessen az ágazati kollektív szerződés – mondta Hoffmann Rózsa köznevelési
államtitkár, miután öt érdekvédelmi pedagógusszervezettel tárgyalt március 20-án a fővárosban. Galló Istvánné, a Pedagógusok
Szakszervezetének elnöke arról beszélt, hogy a kollektív szerződés első, nyers változatát a szakszervezetek készítik majd el.
Pedagógus-szakszervezetek, köztük a kormánnyal a január 22-i megállapodást aláíró
négy ágazati szakszervezet és Hoffmann
Rózsa oktatási államtitkár az oktatási államtitkárságon találkozott. Mint Hoffmann
rózsa megjegyezte, fontos dologról volt szó
a találkozón, a január 22-i megállapodás
témáit határidőhöz kötötték. Az államtitkár
elmondta, az ágazati kollektív szerződés
ügyében kérték a szakszervezetek javaslatait, és jó esély van arra, hogy ezeket áprilisban megkapják, így nyáron meg tudják
kötni a megállapodást. Megjegyezte: ismeretei szerint ilyen jellegű dokumentum
szakszervezetek és ágazatok között más
területen nem született, és nagy reményeket
fűznek hozzá. Kijelentette, a jogszabályok
alkotását úgy végzik, hogy a folyamatban
részt vesznek a szakszervezetek is.
Hoffmann Rózsa kitért a heti 32 óra
kötött munkaidő kérdésére is, mint mondta, ezt az időt pedagógiai munkával kell

eltölteniük a pedagógusoknak, és abba sok
minden besorolható, még az órára való
készülés is. Az a fő cél, hogy minél több
időt a gyerekekkel töltsenek el a pedagógusok, mert erre van szüksége a társadalomnak – mutatott rá.
Közölte: működik az állami fenntartásba vételt áttekintő monitoringbizottság
is, az eddigi tapasztalatokat a jövő hétre
összegyűjtik. Szólt még arról, hogy nagyon sok jó javaslat érkezett a szakszervezetektől, ezeket be tudták építeni a készülő
jogszabályokba.
Galló Istvánné, a Pedagógusok Szakszervezetének elnöke arról beszélt, ez a
találkozó rövid leltárkészítés volt. Megjegyezte, a pedagógusokat elsősorban a kötelező óraszám érdekli. Leszögezte, fontos
tisztázni, hogy a köznevelési törvény nem
tartalmazza a 32 óra kötelező benntartózkodást, az feladathoz, és nem helyhez kötött.
Elmondta: április 30-ig elkészül a foglal-

Mozgósítja tagjait a SZEF május 1-jére
A SZEF Ügyvivő Testülte március 26-i ülésén döntött a konföderációk
által szervezett budapesti majálison való részvételről és az arra történő
mozgósításról.
A Szakszervezetek Együttműködési Fóruma a 2013. évi május 1-jét
két, egymástól szervesen elkülönülő rendezvénnyel ünnepli.
Az első a Városligeti fasorban történő gyülekezést követően, 10
órakor vonulással kezdődik, és a Kós Károly sétányon felállított színpadnál demonstrációs jellegű nagygyűléssel ér véget. A nagygyűlés
befejezését követően kezdődik a második rendezvény, amely a már
megszokott, sátras majális lesz a napozóréten.
A SZEF a tagszervezetek teljes tagságát mozgósítja, és megteremti
megyeszékhelyenként kettő (legalább 30 fő befogadására alkalmas) autóbusz indításának az anyagi feltételeit. (A teljes költséget a SZEF fizeti.)
Az utaslistán szereplő, PSZ-hez tartozó résztvevők étkezési kupont
kapnak. Az utazásszervezést és az autóbuszok rendelését a SZEF megyei koordinátorai végzik. A sikerhez a résztvevők mozgósításában és
az utazás megszervezésében szükség lesz a PSZ Országos Vezetősége
tagjainak és a SZEF megyei koordinátorainak együttműködésére, a
közös munkára. A koordinátorok és a területi vezetők névsorát megtalálhatják a PSZ honlapján: www.pedagogusok.hu

koztatással összefüggő kormányrendelet,
amely tartalmazza majd a pedagógusok
munkaidejére, minősítési rendszerére vonatkozó szabályozást. Azt is javasolták a
találkozón, hogy a költségvetési vagy a
köznevelési törvényben jelenjen meg a
finanszírozott álláshelyek kiszámításának
módja – fűzte hozzá. Jelezte: a hosszú távú
tervezhetőséget és a pedagógusok biztonságát az szolgálja, ha a köznevelési törvényben jelenik meg ennek metódusa.
Hangsúlyozta, hogy azokban a kérdésekben, amelyekben megegyeztek, folyik a
szakmai munka a szakszervezetek és az
államtitkárság szakértői között.
Megerősítette, hogy a kollektív szerződés első, nyers változatát a szakszervezetek készítik majd el, és hozzátette: eddig
ennek megkötését az tette lehetetlenné,
hogy 2600 intézményfenntartó önkormányzat volt.
PL-összeállítás

A SZEFIT várja a jelentkezőket!
Meghívó fiataloknak szakszervezeti képzésre
A Szakszervezetek Együttműködési Fóruma Ifjúsági
Tagozata (SZEFIT) a DECENT projekt keretén belül 4 x 25
fő fiatal szakszervezeti képzését biztosítja annak érdekében,
hogy a képzés résztvevői a szakszervezet fontosságát
hangsúlyozhassák a kollégáik felé, és ezáltal sikeresen
hozzájárulhassanak a tagszervezéshez. A képzéseket négy
különböző helyszínen és időpontban tartják: 2013. április
19–21. SZEGED; 2013. május 10–12. ZAMÁRDI; 2013.
május 31.–június 2. NYÍREGYHÁZA; 2013. június 28–30.
GYŐR. A képzések tematikája és az előadói mind a négy
alkalommal megegyeznek! (Egy személy csak egy képzési
alkalmon vehet részt.)
A visszajelzést legkésőbb a kiválasztott képzési időpont
előtt két héttel várják e-mailben anagy.viktória@szef.hu
címre a jelentkezési lap kitöltésével! Akit a képzés érdekel,
a területi vezetőtől kérjen információt és jelentkezési lapot!
A jelentkezést a megadott e-mail címen kívül a
PSZ Országos Iroda számára is meg kell küldeni
(psz@pedagogusok.hu).

Elfogadhatatlan az ötlet a pedagóguskarról
Nemsokára megalakulhat Nemzeti Pedagóguskar néven egy tanári testület állami kezdeményezésre. Galló Istvánné, a Pedagógusok
Szakszervezetének (PSZ) elnöke szerint a legnagyobb probléma az, hogy nem tisztázottak a testület működési körülményei és
feladatai.
A kezdeményezés nem új, már a Széll Kálmán Terv is említette egy ilyen testület létrehozását. Zavaros a helyzet, mert szakszervezeti
feladatokat is adna a pedagóguskarnak az állam, de a legfőbb probléma a PSZ elnöke szerint az, hogy az illetményrendszerbe való
belépés előfeltétele, hogy a pedagógus tagja legyen ennek a karnak. Galló Istvánné úgy véli, hogy a tanárok nem elleneznek egy önkéntes alapon létrehozott szakmai szervezetet, amelynek feladatokat is tudnának adni, de elfogadhatatlan, hogy a kötelező tagsággal
rendelkezők kaphatnának csak az új rendszer szerint megállapított bérezést.
Forrás: Klubrádió
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A LEGJOBBAK HAGYJÁK ITT MAGYARORSZÁGOT
Több országban olcsóbban lehet tanulni, mint itthon
Többszörösére nőtt a külföldi továbbtanulást fontolgató diákok száma a vezető budapesti gimnáziumokban. A legjobb képességűek mennek el.
„Tavaly a végzőseink 10-15 százaléka
jelentkezett külföldi egyetemre, idén körülbelül a diákok 35 százaléka döntött így”
– mondta az eduline-nak Molnár Katalin,
az ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskolájának igazgatója. Szerinte a diákok ügyesen taktikáznak: első helyen valamelyik
magyar egyetem államilag finanszírozott
képzését jelölik meg, ezzel párhuzamosan
azonban külföldi felsőoktatási intézményekbe is jelentkeznek. Az igazgató szerint a diákok hosszasan mérlegelik lehetőségeiket, több országban ugyanis olcsóbban lehet tanulni, mint itthon.
„Az idén érettségizők körülbelül harmada jelentkezik külföldi egyetemre, ez
nagyjából megfelel a tavalyi aránynak.
Korábban évente körülbelül 4-5 diák döntött így” – mondta Horn György, az Alternatív Közgazdasági Gimnázium pedagógiai vezetője a Hír24-nek.
A Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló
Gimnázium végzősei közül minden ne-

gyedik jelölt meg külföldi egyetemet is,
míg a nemzetköziérettségi-programba már
évekkel ezelőtt bekapcsolódott Karinthy
Frigyes Gimnáziumban 131 végzős közül
43-an jelentkeztek külföldi felsőoktatási
intézménybe – igaz, ezt az érettségi bizonyítványt 141 országban ismerik el, az
Oxford és a Harvard például felvételiként
fogadja el.
Mit választ a mi első kategóriás
értelmiségünk?
Korábban az FN24-nek Setényi János
oktatáskutató beszélt arról, félő, hogy
Magyarország az értelmiségi elvándorlásban Bulgária sorsára jut. A balkáni országból több mint egymillió ember távozott az utóbbi 20 évben, és gyakorlatilag
nem maradt otthon fiatal értelmiségi réteg.
Setényi többször dolgozott szakértőként
Bulgáriában, és az az általános tapasztalata, hogy ott már nem lehet találkozni

BOTRÁNY A KLEBELSBERG KÖRÜL
Dühös levelet írt az egykori miniszter örököse
Tiltakozik Klebelsberg Kunó örököse az ellen, hogy a volt kultuszminiszterről nevezte el az oktatási államtitkárság az állami iskolafenntartó
központot. Hoffmann Rózsa a gróf életműve méltó örökösének tartja a
mai oktatáspolitikát.
Az egykori kultuszminiszter unokahúga, gróf Klebelsberg Éva több mint fél éve
próbál hangot adni tiltakozásának, azt állítja, hogy engedélye és jóváhagyása
nélkül bitorolták el a nevét az állami iskolafenntartás központi intézményéhez, a
Klebelsberg Intézményfenntartó Központhoz (KIK), és érdemi választ eddig nem
kapott a kormánytól – írta az fn24.hu március 20-án.
Az örökös tavaly nyílt levelet írt Hoffmann Rózsának, amelyben kifejtette többek között,
hogy „az új
A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
szervezet
szellemisége
névválasztását támogatta a kormányfő
nem gróf
Klebelsberg
és a Magyar Tudományos Akadémia elnöke is
Kunóra, a
nagy kultuszminiszterre
emlékeztet, inkább egy pedellus-szakszervezet kisstílű végrehajtó szervezetére. Javaslom
pl. Aczél György nevének használatát az intézményfenntartó élére!”, és leszögezte,
nem járul hozzá a névhasználathoz. Állítása szerint erre a levélre választ nem
kapott, ezért a tiltakozását eljuttatta Balog Zoltán emberierőforrás-miniszterhez is.
Hoffmann Rózsa az fn24.hu kérdésére cáfolta, hogy nem válaszolt Klebelsberg Évának, a minisztérium a szokásos rendben iktatta is a december 28-án
kelt válaszlevelét. Ebben többek közt azt írta az akkor még oktatási, azóta
köznevelési államtitkár, hogy „a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ névválasztását támogatta a kormányfő és a Magyar Tudományos Akadémia elnöke is.
A néhai kultuszminiszter, akit a XX. század egyik legnagyobb politikusaként
tisztelünk, és az iskolaügy megújítása vonatkozásában példának tekintünk, közös
meglátásunk szerint a leginkább méltó a 2013. január 1-jétől esedékes tanügyi
változásokat végrehajtó intézet névadójának. Ennélfogva a kormány döntése a
leszármazottakra éppen a tiszteletadás jele, nem a megaláztatásé…”
Forrás: Eduline

első kategóriás értelmiségiekkel. „A kivándorlás döbbenetes nyomait lehet látni.
Akik leülnek tárgyalni, bármilyen szinten,
azok kedves, aranyos emberek, de láthatóan egy c2-es csapat tagjai. Elmentek a jó
képességű emberek, az egész országban
képességproblémákba botlik az ember.”
Az OktpolCafé társszerzőjeként is
ismert szakember szerint két forgatókönyv
van a fiatalok elvándorlása kapcsán, a
lengyel és a bolgár. A lengyel fiatalok
kimentek, kimennek pénzt keresni, aztán
visszatérnek a szülőföldjükre, és ott élik le
az életüket. A bolgár modell viszont azt
mutatja, hogy a politikai, kulturális, társadalmi viszonyok annyira leromlottak az
anyaországban, hogy nem mennek haza az
emigránsok, nem bírják a butaságot, a
korrupciót, a koszt.
Vajon Magyarország melyik modellhez idomul? – tette fel a kérdést a Hír24.
Forrás: Profession.hu Google+ oldala

ROSSZABB LESZ
ELSŐSNEK LENNI?
Többszörös túljelentkezés van egyes fővárosi általános iskolákban, mert egy jogszabályváltozás miatt
hatéves kortól iskolába íratható a gyermek, így a
legtöbb iskolában több osztályt indítanak a tervezettnél – közölte a Klebelsberg Intézményfenntartó
Központ vezetője március 28-án.
Egyes fővárosi kerületekben és az agglomerációban
többszörösére nőtt a beiratkozók száma. Van, ahol
eddig öt-hat osztály indult, de most továbbiakra van
szükség, annyian jelentkeznek – közölte az InfoRádióval a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
elnöke. Marekné Pintér Aranka az okokról azt mondta:
most mennek iskolába azok, akik tavaly még egy évet
maradtak az óvodában, valamint a hatévesek is, de az
idei beiratkozás után már nem lesz hasonló gond, ezért
nem kell módosítani a jogszabályt.
Az elnök kiemelte: kezdeményezték a törvény
módosítását, ami lehetővé tenné a fenntartó számára,
hogy a törvényben előírt maximális osztálylétszámtól
20 százalékkal eltérhessen, vagyis 32 gyerek legyen 27
helyett. Fontos, hogy az oktatás minősége ne romoljon
– hangsúlyozta. Szerinte az új törvény lehetővé teszi
száztanulónként pedagógiai asszisztens foglalkoztatását, ezzel fokozott figyelem fordítható a nagyobb
osztályokban folyó szakmai munkára is. Az igazgató
dönt arról, hogy melyik osztályba melyik tanulót tudja
felvenni. Ha nem kerül be a választott intézménybe,
akkor a lakóhelyéhez kijelölt körzeti iskolába kell
felvenni a gyermeket – fejtette ki.
Forrás: Inforádió
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FELSŐOKTATÁSI TÚLÉLŐSHOW
Darwini ösztönök
A 168 óra A fontos idő címmel rendezvénysorozatot indított, hogy közös ügyeinkről párbeszédet folytassunk. A rendezvényeken
havonta egy-egy közéleti témát vitatnak meg, politikai szlogenektől mentesen, szakértő vendégekkel. Legutóbb a felsőoktatás
került terítékre. A vitán Mészáros Tamás, a Budapesti Corvinus Egyetem volt rektora, Hammer Ferenc, az ELTE oktatója, Setényi
János oktatáskutató és Lakner Zoltán politológus vett részt. A beszélgetést Krug Emília vezette. Az elhangzottakból néhány
gondolatot idézünk.
Sokkoló adatok láttak napvilágot az idei
főiskolai és egyetemi felvételi jelentkezésekről. Míg 2011-ben 141 ezren adták be
jelentkezési lapjukat, idén mindössze 95
ezer diák fut neki a felvételinek. Nem az
érettségizők száma esett vissza ilyen mértékben: 2011-ben 142 600-an, idén 133
162-en vizsgáznak legalább egy tantárgyból. Hogy hova tűnt több tízezer diák?
Mészáros Tamás szerint a változás
mértéke azt mutatja, nagy baj van a felsőoktatásban.
– A hiányzó 45 ezerből sokan külföldre jelentkeztek, s ami ennél is rosszabb:
a legjobbak. Kinek jó ez? Az állam és a
jelenlegi kormányzat világos politikája a
hallgatóilétszám-csökkentés.
Elsősorban
pénzügyi okokból. De jó a bent lévő hallgatóknak is. Számukra a minőség miatt
fontos, hogy minél kevesebben legyenek.
Lakner Zoltán emlékeztetett: a politika
régóta adós annak megválaszolásával, minek
is tekinti a felsőoktatást. Kiadásnak? Ballasztnak, ami lóg a gazdaságon, a költségvetésen? Vagy társadalmi befektetésnek?
Mészáros Tamás szerint a jobb minőséget nemcsak a pénzszűkítés, a felvételi
körüli viták, az egyetemeken végigvonuló
nyugdíjazási hullám, a kancellárrendszer
nehezíti. Ahogy megjegyezte: „Mi, egye-

temi vezetők is hibásak vagyunk, mert
minden kormánynak azt mondtuk, fejleszteni kell, átalakítani a felsőoktatást, de
közben mindenki arra gondolt: a változásból ő kerül ki győztesen. Felsőoktatásunk
egyik jellemzője az – és ezt nagyon jól ki is
használják jelen pillanatban –, hogy mindenki egyéni megállapodásokat köt.”
Setényi János nem sok jóval biztatta a
közönség soraiban ülő rektorokat. Állította:
az intézményrendszerben tisztulás fog
bekövetkezni. Már ebben a ciklusban
egyetemek fogják elveszíteni önállóságukat, mások a képzési portfóliójukat strukturálják át.
– A bölcsészkaron tanítok, és felháborítónak, egyben szomorúnak tartom azt,
ahogy a kollégákat eltávolították – mondta
Hammer Ferenc. Hozzátette: „Azt hiszem, az
megy kicsiben, mint nagyban. Amikor össze
kellene fogni, még mindig arra gondolnak a
legtöbben, hogy ők még talán tudnak boltolni a dékánnal vagy a rektorral. Ez kulturális értelemben véve új, amúgy régi, darwinista minta. Az érvényesül, aki kibirkózza
magának. Így működik a pénzosztás is.”
Hozzászólásában Hiller István is a
hatalomtechnikai trükkökre figyelmeztetett:
– Azt kell mondanom, politikailag jól
csinálják, hogy a nagyokkal kiegyeznek. A

három vidéki nagy egyetemmel és a budapesti örök intézményekkel megállapodnak:
nem verünk szét benneteket. Mert melyik
az a rektor, aki úgy akar bevonulni a magyar felsőoktatás történetébe, hogy az ő
rektorátusa idején szedték darabokra az
intézményt? Hiller szerint a tudáshoz való
hozzáférést szűkítő elképzeléssel nem lehet
kompromisszumot kötni. A volt miniszter
úgy látja, a kormány célja az, hogy kevesebb egyetemista, kevesebb érettségiző és
több szakmunkás legyen. Ám a diákság
áthúzta a számításait.
Teczár Szilárd, a Hallgatói Hálózat egyik,
a fórumon jelen lévő tagja az egyetem szerepét is firtatta. Azt mondta: szemléletváltásra
van szükség, és el kellene felejteni a túlzott és
indokolatlan félelmet attól, hogy úgy tűnjön,
mintha az egyetem politizálna. Vitázni kellene, mondjuk arról, hogy a közmunkaprogramok miért szörnyűek – amiben azért
elég nagy a szakmai konszenzus –, s nem
csupán oldalakat írni róla az Esély című
folyóiratba. Abból, ami a parlamentben megy,
ne azt a következtetést vonjuk le, hogy az
egyetemen sem lehet normálisan beszélgetni.
Inkább próbáljuk meg – tette hozzá.
(A teljes cikket a 168 Óra című újság április
4-én megjelent számában olvashatják.)

ÖT ÉV ALATT MINDEN PEDAGÓGUS MUNKÁJÁT ELLENŐRZIK
250 millió forint a tanfelügyeleti rendszer szakmai hátterének kidolgozására
Öt év alatt minden pedagógus munkáját ellenőrzik majd a szeptembertől induló új tanfelügyeleti rendszer keretében. A teljes
szakmai háttér kidolgozására uniós források bevonásával mintegy 250 millió forintot fordítanak.
Hoffmann Rózsa köznevelésért felelős államtitkár március 26-án
elmondta: nem egyszeri ellenőrzésről van szó, hanem folyamatosan
vizsgálják majd a köznevelésben folyó munkát. Most úgy látják,
hogy mintegy 3 ezer tanfelügyelőre lesz szükség, de a végső szám
augusztus végére derül ki, és alapvetően függ a pedagógusok létszámától. Utóbbiról májusra lesznek adatok – jelezte.
A tanfelügyeleti rendszer ismételt meghonosítása fontos lépése
a köznevelési rendszer minőségalapú átalakításának – emelte ki
Hoffmann Rózsa, hozzátéve: Európa 16-20 országában van hasonló
ellenőrzés. Az új rendszer objektív, országosan egységes metódus
alapján működik majd, biztos információkat nyújtva az oktatás
szereplőinek az intézményekben folyó pedagógiai munkáról.
A korábbi rendszer 1985-ben szűnt meg, és egy 14 évvel későbbi felmérés már komoly űrt jelzett a közoktatás rendszerében: az érintettek 81-84 százaléka jelezte, hogy szükség
van ellenőrzésre.
Szakál Ferenc Pál, az Emberi Erőforrások Minisztériumának
főosztályvezetője arról beszélt, hogy a pedagógiai munka előmozdítása a fő cél, és nem a hibák kereséséről, hanem az értékek fej-

lesztéséről szól majd az új rendszer. Nem cél a szankció, a büntetés,
egy-egy ellenőrzés értékeléssel zárul majd – jelezte. Az intézményeknek öt évre szóló fejlesztési tervet kell készíteniük, amelyet a
fenntartónak is meg kell küldeni.
Az értékelés során általános pedagógiai szempontokat, a Nemzeti alaptantervben felsorolt célok megvalósulását és az intézmény
saját pedagógiai programját veszik figyelembe. Ellenőrzik majd a
pedagógusok és az intézmények munkáját egyaránt – fejtette ki.
Maus Pál, az Oktatási Hivatal Programigazgatóságának szakmai vezetője kiemelte: a több mint 150 ezer pedagógus ellenőrzése
komoly kapacitást igényel, és ennek meghatározása a projekt feladata.
A tanfelügyeleti standardok kidolgozása már lezárult, a szakértői képzések március 13. és június 30. között zajlanak. A kutatók a
végső eszközrendszert június végéig dolgozzák ki.
A programhoz kapcsolódó kutatásokat a Qualitas T&G Tanácsadó és Szolgáltató Kft. és a Kodolányi János Főiskola konzorciuma
valósítja meg mintegy 800 pedagógus, 50 intézmény és száz szakértő bevonásával.
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HATALMASKODNI TUDNAK, KORMÁNYOZNI NEM
Gerő András: a pedagóguspálya egy ethosz, nem politikai kurzushoz kötődik
Minden társadalomnak célja, hogy meghatározott normák szerint élő tagokból álljon, mert így kalkulálható a működése. Ám, hogy
lehet-e ezt a normát felülről, erőszakkal befolyásolni, hogy ez az iskola feladata-e, és hogy ebben mi a pedagógusok része, arról Gerő
András történésszel beszélgettünk.

– Erkölcs, etika, iskola, hitoktatás,
Magyarország, XXI. század – lehetnek-e
ezek összetartozó fogalmak?
– Az ön által említett fogalmak természetesen bármilyen gondolati konstrukció keretében összekapcsolhatók. Lehetnek egy bokorban, sőt összefüggést is lehet teremteni
közöttük. Ezzel együtt én úgy gondolom,
hogy ezek különválasztható dolgok, és
valószínűleg külön is kell választani őket.
Hadd mondjak egy példát: hogy a gyerekek
vagy az emberek mifajta erkölcsi normák
között nőnek fel, és milyen mintákat kapnak,
az tömegkulturális, és persze egyéni szocializáció eredménye. Az pedig, hogy egy iskolában van-e kötelező jelleggel hitoktatás, az
eszmei hegemóniáról szól, vagyis merőben
politikai típusú kérdés. Tehát míg az egyik
kulturális, addig a másik alapvetően politikai
probléma.
– Magyarországon mi a helyzet ezzel kapcsolatban? Most erőltetik rá az iskolákra,
hogy legyen kötelező hitoktatás, kötelező erkölcsoktatás. Van ennek értelme?
– Azt gondolom, hogy minden társadalomnak célja az, hogy meghatározott normák
szerint élő tagokból álljon. A meghatározott
normákat nem döntően világnézeti, hanem
viselkedésbeli normák tekintetében értem.
Magyarán, hogy az emberek ne lopjanak
egymástól, ha egy mód van rá, ne hazudozzanak folyamatosan, ha lehetőség van rá, akkor
ne azon törjék a fejüket egyfolytában, hogy a
másikkal hogyan szúrjanak ki és a többi. Ezek
olyan viselkedésbeli normák, amelyeket
szerintem minden társadalom kívánatosnak
tart. Nagyon egyszerű ok miatt, azért, hogy
kalkulálható legyen a társadalom működése.
Ezek látszólag erkölcsi normák, valójában a
dolog a kiszámítható működésről szól. Az
embereknek az az érdekük, hogy közös
normák alapján legyen kiszámítható a működés. Ez az egyik dolog. A másik, hogy a
szocializációnak nagyon sok csatornája van,
ezek egyike az iskola. (Egyébként az iskola
mindig is közvetített normákat, egyszerűen
azért, mert ott egy felnőtt vezetésével kis
emberek közösségében kell lenni, és ez a
normák tekintetében óhatatlanul tanulási
folyamat.) Na most, ebbe a folyamatba
betenni tantárgyként akár erkölcstant, akár
hittant, az gyakorlatilag valami olyasmiről
szól, minthogyha nem egy permanens, állandó
feladatról lenne szó, hanem egy olyan önálló
tantárgyról, mint a biológia vagy a kémia. Én
különösebben nem nagyon hiszek a hatásosságában, mert azt gondolom, hogy egy ember,

különösen egy felnövekvő ember életében
jószerével – az alváson kívül – ez egy állandó,
24 órás folyamat. Vagyis mindez nem arról
szól, hogy valaki egy vagy két tanórában
deklaráltan tanuljon erkölcsi elveket, mert azt
a viselkedésével és a viselkedése korrekciójával kell tanulni.
– A kérdés csak az, hogy a család vagy az
iskola tanítsa.
– Ez nem vagy-vagy kérdése, szerintem ez
együtt történik. A problémák akkor állnak elő,
amikor mondjuk egy gyerek olyan környezetből jön, ahol közösségileg más típusú kötelező
normák vannak, mint amit az iskola mond,
vagy fordítva, az iskolának mások a normái,
mint a családnak. Az igazság az, hogy ilyenkor abban lehet bízni, hogy az ember vagy
egyfajta mixtúrát készít magának a kétféle
normából, vagy az egyik mellé áll. Egyébként
az élet ezt mindig elrendezi. Hát mindannyian
így nőttünk fel, nem? Nagyon sokféle erkölcsi, viselkedésbeli impulzust kaptunk, és
végül is alkatunknak és belső értékrendünknek megfelelően kezdtük el követni az egyiket
és elhagyni a másikat. Tehát nincs vagy-vagy.
– Igen. De számomra úgy tűnik, azzal,
hogy kötelező lesz a hit- és erkölcsoktatás,
pontosan azt akarják, hogy ne legyen mixtúra, az ember ne válasszon, az ember ne
gondolkodjon el azon, hogy mi a helyes,
hanem hogy egy utat, egy erkölcsi normát
kövessen mindenáron. És ami szerintem a
baj, hogy ez nem az egész ország, hanem egy
párt erkölcsi normája.
– Igen. De tudja, az igazság az, hogy én
akkor jártam iskolába, amikor még létezett a
világnézetünk alapjai óra, ahol egy meghatározott világnézet mentén akartak világképeket
kialakítani. Miután tanóra volt, mind a diáknak, mind a tanárnak természetesen meg
kellett felelnie ennek a kívánalomnak. A
világnézetünk alapjai nagyjában-egészében
arról szólt, hogy materialista, és azon belül is
egy marxista világkép alakuljon ki mindenkiben. Azért megnézheti ma Magyarországot,
hogy mennyire volt eredményes ez a hosszan
tartó folyamat! Ezért mondom, ez egy politikai-adminisztratív lépés, természetesen be
lehet vezetni ilyen dolgokat. Az már egy
külön probléma, hogy van-e ennek bármifajta
eredményessége. Én úgy gondolom, hogy az
emberek a családi mikroklíma, az iskola és
egyéb impulzusok alapján maguk alakítják ki
saját normájukat.
– És ahol nem alakítják ki? Mondjuk
abban az éhező cigány családban, amelyik-

ben a felnőtteknek nincs munkájuk, ahol a
gyerekek gyakorlatilag egy nap egyszer
esznek, hogyha bejutnak az iskolába, és ott is
azt mondják nekik, hogy ne zabáljanak olyan
sokat. Ők miféle erkölcsi, etikai normához
tudnak igazodni? Csodálkozhatunk-e azon,
hogy elvadulnak, hisz semmi vesztenivalójuk
nincs már?
– Amit most maga érintett, az szerintem egy
más típusú probléma. A magyar társadalom,
és adott esetben a cigány vagy roma népesség
egy részben más kulturális mezőben él, mint
egy nagyon sok ideje letelepült társadalom. A
cigányság még a XIX. század egy jelentős
részében is másfajta életmódot élt, tehát az ő
esetükben részben más kulturális normák
vannak. Hadd mondjak egy példát megint.
Volt egy nagyon kedves barátom, meghalt
már szegény, Furmann Imrének hívták. Imre
egy időben az MDF alelnöke volt, és miután
kiszállt a politikából, a cigányokkal szembeni
jogsértési ügyekben látott el ügyvédi jogsegély-tevékenységet. Elmondta nekem, hogy
ezekkel az emberekkel az az egyik legnagyobb problémája, hogy bár elképesztő
jogsérelmeket szenvednek el a magyar
társadalom részéről, de annyira más az idődimenziójuk, az időhöz való viszonyuk, hogy ha
egy per elhúzódik, egy idő után már nem
törődnek vele. Nem azért, mert rosszak vagy
jók, hanem mert az ő kultúrájukban az idődimenzió másként tagolódott, mint mondjuk a
letelepült és iparosodott társadalomban. Ezzel
csak arra kívánok utalni, hogy vannak kulturális másságok, és ennek lehetnek erkölcsi
implikációi is. Hadd mondjak egy olyan
példát is, amiből a magyarok egyébként
tanulhatnának. Ha megnézzük Magyarországon a hajléktalanokat, cigányt jószerével nem
talál köztük. Miért? Mert a cigány családok,
bármilyen rossz körülmények között élnek is,
annyira összetartók, hogy nem engedik
egyetlen tagjukat se ilyen helyzetbe kerülni. A
magyar családszerkezet nem ilyen. Hiába
vannak a rokonok, simán hagyják, hogy
hajléktalan legyen a családtagjuk. Most akkor
mondhatom azt, hogy családszeretetben
jobbak a cigányok, de időérzékelés tekintetében rosszabbak? Mindez csak arról szól, hogy
egy társadalmon belül kulturális különbségek
vannak. Ami az etikai vagy erkölcsi részét
illeti ennek a dolognak, itt azt kell eldöntenie a
többségi és a kisebbségi társadalomnak is,
hogy melyik utat akarja választani. Én úgy
látom, hogy a cigányok ebben nem döntöttek,
és a magyar társadalom egy része szintén nem
döntötte el, hogy mit akar ezzel kezdeni.
(Folytatás a 7. oldalon)
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HATALMASKODNI TUDNAK, KORMÁNYOZNI NEM
(Folytatás a 6. oldalról)
Ám azt tudomásul kell vennünk, hogy vannak
eltérő kulturális normák, ezekből az eltérő
kulturális normákból eltérő erkölcsi megfontolások születnek, és ebből adódnak konfliktusok. Ha egy olyan intézményes rendszer, mint
az iskola, homogén erkölcsi világképet akar
közvetíteni, mert egy társadalom nem működhet e nélkül vagy konszenzusos erkölcsi
értékek nélkül, az természetesen az ő dolga.
De akkor azt is tudnia kell, hogy ez konfliktusos folyamat. Ez történik ma Magyarországon. És ezen egy jottányit sem fog segíteni az,
hogy kötelező jelleggel, iskolai óraként
bevezetik a hittant vagy az erkölcstant.
– Meddig tudja ezt a társadalom tolerálni?
Mert úgy tűnik, a magyar társadalom jelenlegi állapotában nem tudja…
– Én arra utaltam, hogy minden ilyen
kulturális különbség járhat ütközéssel, és jár
is. Ennek vannak szélsőséges formái, például
a brutalitás megjelenése, amelynek egyik
formája lehet a gyilkosság, más formája lehet
a fizikai erőszak a másikkal szemben, akár
úgymond cigány, akár úgymond magyar
oldalról, mert ez kölcsönös erőszakjáték. Ezt a
társadalom nagyjában-egészében büntetőjogilag szokta kezelni, a bűnözés kategóriájába
teszik bele. De a nem szélsőséges formái is
jelen vannak. Én azt hiszem, hogy egy társadalom toleranciaszintje azon mérődik, hogy
egész addig a pontig, amíg egy más kulturális
norma nem lépi át a bűnözés kategóriáját, a
társadalom tolerálja-e. Azt kell mondanom,
hogy a magyar társadalom ezt nagyjábanegészében jól csinálja.
– És a korábban alig érzékelhető, de egyre
inkább felszínre törő antiszemitizmus? Mi
felé tart a magyar társadalom?
– A helyzet az, hogy a magyar társadalom
nagyon sok kataklizmát élt meg, akár az
elmúlt 20 év vonatkozásában is. Ezek nem
politikai, hanem társadalomtörténeti kataklizmák voltak. Gondoljon arra, hogy a 80-as
évek végén, 90-es évek elején összeomlott a
szocialista mezőgazdaság és a szocialista
nagyipar. Ez rengeteg egzisztenciát tett kérdésessé, az embereknek új helyet kellett keresni.
Jött egy kisebb nyugalmi időszak, valahogy
helyet találtak ezek az emberek, de akkor is
nagy váltás volt ez nekik és a családjaiknak.
Majd 2008-tól elindult egy világválság, ami
mára magyar válsággá vált, és ami újabb
frusztrációt okozott az embereknek. Egyszerűen minden megkérdőjeleződött. A magyar
társadalom is egyre inkább egyfajta frusztráción ment át, nagy része erőlködik, de a
folyamatban semmi sikerélménye nincs.
Amikor pedig nincs sikerélmény, de van
frusztráció, és társadalomtörténeti értelemben
vett kataklizmák vannak, akkor mindig

felerősödik a felelősségkeresés, a bűnbakképzés, minden olyan gondolati mechanizmus,
amelyik másra hárítja a felelősséget, valami
ellenséget keres, hogy megmagyarázza, miért
történt vele mindaz, ami történt. Sokféle
ellenséget lehet keresni. Lehet személyes, de
lehet kollektív ellenségképekben is gondolkodni. Én azt hiszem, hogy az előítéletesség, a
gyűlöletkultúra azért erősödik fel nálunk, mert
a társadalomnak nincs sikerélménye. Akkor is
léteznek ezek a gondolati struktúrák, ha van
sikerélmény, csak érdektelenné válnak. Miért
gyűlöljek én intenzíven bármit, ha egyébként
jól mennek a dolgaim?
– Csakhogy az a probléma, hogy a magyar
társadalom egyre sikertelenebb, és egyre
inkább teret ad a gyűlöletnek. Ráadásul nem
úgy néz ki, hogy a gazdaságunk rövid időn
belül szárnyalni fog. Mi kellene ahhoz, hogy
a magyar társadalom ismét egységes egészként képes legyen előbbre jutni?
– A sikertelenség nemcsak gazdasági, de az
életviszonyokat, az életkilátásokat is érintő
sikertelenség. Az emberek sok mindent egyre
reménytelenebbnek éreznek. Így viszont
elillan az a hit, amit a magyar kultúra úgy
fogalmaz meg, hogy lehessen ötről a hatra
jutni. Ez volt az, ami a Kádár-rendszernek
egyébként hihetetlen stabilitást adott. Nem az
orosz csapatok adták azt, hanem a hit, hogy
ötről hatra lehet jutni.

– Tíz évre előre lehetett gondolkodni.
Akkor – emlékszem rá –, nagyon keveselltük ezt.
– Igen. Ma nem lehet. Nyilvánvaló, hogy az
egyetlen lehetőség ennek az orvoslására egy
olyan sikerhelyzet megteremtése, amelyben a
munkánk, az erőfeszítéseink visszaigazolódnak az életünkben. Persze ennek előfeltétele
egy társadalmi siker, egy sikeres ország. Nem
véletlen, hogy a politikusok állandóan a
sikerről beszélnek, mondjuk a kormány
feltétlenül, foglalkozási okokból sikeresnek
gondolja magát. De aki meg akarja buktatni
ezt a kormányt, az is arról beszél, hogy ezek
most nem sikeresek, de majd ha én leszek,
akkor lesz siker, lesz remény. Ezért aztán a
politikának van egy hiteltelenségi komponense, mert sokan már nem hisznek a sikert
nyújtó politikában. A „sikerszöveg” Magyarországon csak akkor működik, ha a siker az
emberek személyes élettapasztalataiban
igazolódik vissza. Egy olyan hanyatló társadalmon, mint a miénk – mert az egy hanyatlás, amikor minden adat arról szól, hogy
fogyasztásban, életaspirációkban beszűkül az
élet – sokat segítene, ha az emberek türelmesebbek lennének egymással, és biztatnák
egymást. De a magyar kultúra nagyon is a
sajátjának érzi a pesszimizmust. A modern
nemzettudatba már kialakulásakor beépült a

pesszimizmus, gondoljunk csak a Szózatra,
ami egyenesen a nemzet halála víziójában ér
véget. És ez a kulturális rögzültség nagyon
megnehezíti az egymás biztatására épülő
kulturális reakciót. Ebben az értelemben a
magyarok kicsit olyanok, mint Münchausen
báró, nekik is a hajuknál fogva kellene magukat kiemelni ebből a történetből. De nem
véletlenül írták meg a Münchausen bárót,
mert ha megírták, az arról szól, hogy van
ilyen, tehát lehetséges megtenni.
– Igen ám, csakhogy azon az úton, amin
most haladunk, lehetséges-e? Ugye, gyakorlatilag az jelenthetne segítséget, ha valamennyien hinni tudnánk abban, hogy ha
Európa nagy közösségéhez akarunk tartozni,
akkor az Európai Unió elveit magunkénak
vallva, ahhoz igazítva mindennapjainkat,
előre tudunk jutni. De Magyarországon pont
az ellenkezője történik, bezárkózunk a
magyar sértettségbe. Hogy fogunk ebből
kikeveredni? Ráadásul megint az iskolától
várnak el olyan dolgokat, ami nem lenne a
dolga. Az iskola dolga nem az lenne, hogy
kockagyerekeket, jó alattvalókat neveljen,
hanem hogy gondolkodni képes, én azt
mondom, hogy európai gondolkodású
embereket neveljen. De nem erre haladunk…
– Ebben igaza van, és azt is jelezném
magának, hogy én már abban sem vagyok
biztos, hogy Magyarországot vagy a magyar
társadalmat arra kívánják orientálni, hogy
Európán, az európai közösségen belül képzelje el a jövőjét. Ugyanennek a frusztráltságnak a következménye az, hogy elképesztő
módon felerősödött a sok esetben alaptalan
dolgokra hivatkozó magyar nacionalizmus.
Befelé fordulás van, sértettség, és az a dacos,
kurucos magatartás, amely arról szól, hogy
szembemegyünk a világgal, és ha levernek,
akkor erkölcsileg fel is magasztosulunk, mert
nekünk van igazunk, és tulajdonképpen a
magyar nemzet egy Jézus Krisztusra emlékeztető jelenség, mert ha keresztre feszítik, az
még inkább segíti a feltámadását. Ha így
elmondom, szürreálisnak tűnik ez a gondolatmenet, de valójában nap mint nap azt
tapasztalom, hogy Magyarország szembemegy olyan dolgokkal, amiknek az lesz a
következménye, hogy – mint a székely viccben – nagyon megverik. Ez megint ugyanannak a frusztrációnak, kompenzációnak a
levezetése, ami a sikertelenségből adódik. Jó a
kérdés: hogy lehet ebből kijönni? Én természetesen inkább elemezni tudok, mintsem
gyakorlati megoldásokban gondolkodni. Ha
ebben érezném magam otthon, akkor biztos
elmentem volna politikusnak; nem tettem ezt.
Nem mintha hinnék a politikusokban, de
nekik a dolguk, hogy megoldásokat javasoljanak.
(Folytatás a 8. oldalon)
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HATALMASKODNI TUDNAK, KORMÁNYOZNI NEM
(Folytatás a 7. oldalról)
Én továbbra is azt gondolom, hogy ha
másként nem megy, akkor tudatosan az
egyes embernek is olyan pontokat kell
teremtenie az életében, amelyekben jól érzi
magát, amelyekben visszaigazolást talál. És
ez a társadalomra is igaz. Nem véletlen, hogy
a válság, a társadalmi válság közepette a civil
élet akkora mértékben fellendült Magyarországon. A kisebb közösségek sikerélményeket teremtenek maguknak, és ez a fajta
szerveződés szerintem pozitív leképeződése
ennek a dolognak. A másik az iskolarendszer. E tekintetben az elmúlt évtizedek
arról szóltak, hogy a magyar iskolarendszer
elképesztően színessé vált. A kommunizmus
alatt nagyon kevéssé volt színes. Nemcsak
formákban vált színessé az iskolarendszer,
de szinte mindent tud a gyerek az iskolában
tanulni. Ez is egyfajta öntörvényű, nem
irányított mechanizmus volt. Arról szólt,
hogy a társadalom – mondjuk az iskolai
kínálaton keresztül – megtermelte magának a
sikerélmény lehetőségét.
– Igen. Ám én azt is látom, hogy ez a
társadalom nagyon jól érzi magát ebben a
kurucos, dacos, ellenálló szerepben, és miközben egyre többen jól érzik magukat benne, és hisznek a „feltámadásban”, valójában visszafelé megyünk. Eközben pedig
elrohan mellettünk a világ, és az emberiség
rövidesen a Marson fog lakni. Csak egy példa: a Pedagógusok Szakszervezete első pillanattól kezdve keményen harcolt a köznevelési törvény, az iskolák állami kézbe vétele ellen. A civil társadalom azonban meg
sem nyikkant. Amikor két nagy tüntetést
szerveztünk, 2010-ben és 11-ben, hát elég
kevesen voltunk ott. Civil egy sem…
– Most 2013-ban vagyunk. A társadalmi
válsághangulat egy csomó civil kezdeményezést létrehozott. Egész más az oktatási
rendszer anomáliáit illető kritika tekintetében
a civil részvétel. Azért itt van egy hallgatói
hálózat, ami spontán szerveződő dolog volt.
Megszerveződött egy oktatói hálózat is
valamilyen szinten. Ezek mind alulról jövő,
civil mozgalmak. Tehát bizonyára igaza van
abban, hogy 2010-ben volt egy helyzet. Eltelt azonban három év, és ma már szerintem
egy színesebb kép áll elő a civil szerveződések terén. De itt van például a nagyon
heterogén, nagyon vegyes, jószerével önmagát megfogalmazni sem tudó, de mégiscsak
aktivitásként szerveződő Milla. Nagyonnagyon nem lehet tudni, hogy pontosan miről szólnak ők. De mégis meg akarják
mutatni magukat valahogy. Az a lényeg,
hogy ez a civil világ, legalábbis ennek egy
része, aktivizálta magát. És ez nem volt
jellemző a megelőző 15-20 évben.
– Az a kérdés, hogy ki bírja tovább. A civil

társadalom a maga kis szerveződéseivel,
amelyek nem képesek egységes egészként
fellépni, vagy a kormány, amelyik viszont
tankerővel képes a saját akaratát véghezvinni.

nézeti képzést. Mindig minden kétfenekű
dob. Tehát, ha van mondásunk a saját antiprofesszionalizmusunkra, akkor tudunk róla,
van rálátásunk, reflexiónk, de létezik az
antiprofesszionalizmus is.

– Egy civil világ porlékonyabb egy
centralizált kormányzati akarattal szemben.
De nem ez a kérdés. Az a kérdés, hogy a
politika által elképzelt pályán marad-e egy
társadalom, vagy pedig a maga öntörvényű
módján megy valami felé. Ha nagyon távol
kerül a politikától, akkor a történetből csak a
politika tud vesztesként kikerülni. Ha a
politika nagyon másfelé akarja vinni az
országot, mint ahogy a társadalom gondolkodik, él vagy mozog, akkor abból konfliktus van, és általában ilyenkor hosszú távon
mindig a politika húzza a rövidebbet. Akik
most vannak, egészen nyilvánvalóan maradni akarnak a hatalomban, mert ez számukra
mézesbödön, amit értek. De a kormányzás
mégiscsak abból áll, hogy meg kell oldani
problémákat. És én azt látom, hogy sem
kisebb, sem nagyobb problémát nem nagyon
tudnak megoldani. Azt is mondhatnám, hogy
hatalmaskodni tudnak, kormányozni nem
tudnak. Ezer probléma van, amit meg kell
oldani, aminek megoldása újabb problémákat szülne, és én ebben nem látom jónak a
kormányzatot. Nem, mintha az előzőt
jobbnak láttam volna. A problémamegoldásban nem voltak jók ők sem.

– Végül is a pedagógusok mit tudnak
tenni azért, hogy egyre jobb legyen a helyzet
erkölcsileg, etikában és magában a társadalomban?

– Mint a magyar elit általában.
– Igen. De én azt hiszem, hogy ezeknek a
civil mozgalmaknak nem a politikai ereje az
érdekes, az az érdekes bennük, hogy figyelmeztetik ezt a politikai elitet, hogy törekedjen problémamegoldásra, keressen valami megoldást. Ez eddig nem nagyon
sikerült. De én azt hiszem, hogy a magyar
társadalom eddig is úgy élte az életét, hogy
amely problémát maga meg tudott oldani az
élet világában, azt megoldotta. Igaz, vannak
olyanok, amiket nem tud megoldani, ehhez
kell a politika, az állam, a politikai hatalom.
És szerintem ez a leggyengébb pont. A
magyar társadalom esetében is van persze
gyenge pont: a professzionalitás mint érték
nem igazán rögzült kulturális norma.
Nagyon erős magyar öndicséret létezik, és
közben minden téren megéljük azt is, hogy a
magyar társadalom egy jelentős része a
szakma világában eléggé slamposan, úgymond antiprofesszionálisan működik.
– Ez a fenn az ernyő, nincsen kas.
– Igen, erre is van egy magyar mondás, így
van. Ezek a mondások arról szólnak, hogy
van önreflexió. Az is nagyon fontos. Ezek
mindig kettősségben mozognak, egynemű
helyzet sosincs egy társadalomban. Visszakanyarodva: ezért sem értem ezt a világ-

– Én a felsőoktatásban tanítok, ami nem
egy klasszikus pedagógushelyzet, mert ott
nevelés már abban az értelemben nincsen,
mint egy alsóbb iskolai szinten. Felnőtt
emberekkel van dolgom, nevetséges és
visszatetsző is lenne, ha én huszonéves fiatal
lányoknak vagy fiatal fiúknak el akarnám
mondani, hogy mi a helyes, mi a helytelen,
mi a jó, mi a nem jó. Egy egyetemi tanár
tevékenységkörében karakteresen nincs
benne ez a nevelési funkció. Éppen ezért én
úgy látom, a felsőoktatástól eltekintve a
magyar
pedagógustársadalom
feladata
kettős: az, hogy ne csak tudást adjon át,
hanem neveljen is. Azt gondolom, hogy ez a
pedagógustársadalom nagyon szegényes
anyagi körülmények között, alapvetően jól
végzi a munkáját. Honnan tudom ezt? A
közös normavilág tekintetében ugyan vannak
eltérések, de ez a társadalom – minden
kataklizma és frusztráció ellenére – mégsem
szakadt elemeire. Nem gangharcokból és
szubkultúrák harcából áll az ország, hanem
van valami közös. Mindannyian magyarok
vagyunk, és mindannyian nagyjában-egészében tudjuk, hogy mik a közös normáink, még
ha nem is mindig tartjuk be őket. Ez jelentős
részben a magyar pedagógustársadalomnak,
annak a százvalahány-ezer embernek a
műve, amelyik ezt az országot ebben az
értelemben életben tartja. Innentől egyáltalán
nem akarom megmondani, hogy mi a
dolguk, én csak azt tudom, hogy amit eddig
csináltak, azt alapvetően jól csinálták.
Betöltötték azt a funkciót, amiért a társadalom – nagyon rosszul – fizeti őket. A
pedagóguspálya nem egy-egy politikai
kurzushoz kötődik, az sokkal inkább egy
ethosz, amit valaki huszonéves korában
bevállalt, és nyugdíjáig ennek az ethosznak a
szellemében tevékenykedik. Egy kurzus tart
pár évig, az ő ethosza egy életre szól. Azért
vállalkozott erre a pályára, azért maradt a
pályán. Akinek nem kellett, otthagyta. Szabadság van, ott lehet hagyni. És én azt
hiszem, hogy a magyar pedagógustársadalom ethosza nagyjából rendben van. Most,
amikor a hatalom mindent meg akar változtatni, talán paradox, amit mondani fogok:
szerintem alapvetően úgy kell a dolgukat
végezni, ahogy eddig.
– Köszönöm az interjút.
Millei Ilona
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HETENTE LEGALÁBB ÖTSZÖR!
Hoffmann: a hiányosságok ellenére vállalni kellett a mindennapos testnevelés bevezetését
A köznevelésért felelős államtitkár szerint a meglévő, ismert hiányosságok ellenére vállalni kellett a mindennapos
testnevelés bevezetését. Minderről március 19-én beszélt egy más témában tartott sajtótájékoztatón.
Sportolni nemcsak tornateremben lehet,
hanem más helyszíneken is, számos lehetőség kínálkozik – mutatott rá az államtitkár.
Kifejtette: több mint 7 ezer pedagógus továbbképzését tervezik a sportszövetségekkel,
és számos olyan programot is szeretnének
indítani, amely az infrastruktúra fejlesztését,
tornatermek építését, bővítését célozza.
A társadalom túlnyomó többsége támogatja a mindennapos testnevelés bevezetését – mondta, hozzátéve: pontosan látják az
emberek, hogy a gyerekek rossz egészségi
állapota ezt halaszthatatlanná tette.
Ezért arra kell koncentrálni, hogy
sportoljanak, mozogjanak a gyerekek –
hangsúlyozta. Hozzátette: a jó testnevelő

tanárok csodákat tudnak művelni nemcsak
a gyerekek fizikai fejlesztésében, hanem
morális nevelésében is. Ezért a pedagógusképzésben és a továbbképzésben ez
kiemelt terület.
Az intézmények több mint 75 százaléka szerint a mindennapos testnevelés
bevezetésének első üteme megfelelően
sikerült, ugyanakkor egy, a kormány által
még nem tárgyalt, az MTI birtokába került
és hétfőn közölt összegzés szerint a legnagyobb problémát a tornatermek, a sportpályák és a felszerelések hiánya okozza.
A Balog Zoltán emberierőforrás-miniszter által jóváhagyott dokumentum szerint a nagyobb arányú, felmenő rendszerű
bevezetés során is problémák mutatkoznak
majd az infrastruktúra (nem csupán tornaterem, hanem a higiénés körülmények)
tekintetében is és a pedagógusellátásban.
A Magyar Testnevelő Tanárok Országos Egyesülete és a Magyarországi Szülők
Országos Egyesülete az egységes, intéz-

AZ ÚJ EMBER KOVÁCSAI
Balog: alsó tagozaton tanítók, felsőben szakos tanárok oktatnak
majd erkölcstant
Alsó tagozaton – ahogy minden tantárgyat – az erkölcstant is tanítók oktatják
majd, felső tagozaton pedig a tantárgynak megfelelő szakos tanári végzettség lesz
szükséges, mint minden tantárgy esetében – fejtette ki az emberi erőforrások
minisztere egy írásbeli kérdésre adott válaszában március 25-én. Az elegendő oktató biztosításához a továbbképzések megkezdődtek.
Vitányi Iván, a Demokratikus Koalícióhoz tartozó független országgyűlési képviselő azt
firtatta, hogy van-e elég alkalmas ember hit- és erkölcstan-oktatásra.
Balog Zoltán az Országgyűlés honlapján közzétett válaszában kifejtette: alsó
tagozaton – mint minden tantárgyat – az erkölcstant is a tanítók tanítják majd. A miniszter szerint az ő munkájukban az erkölcsi, etikai témák megbeszélése, az ilyen
élethelyzetek, problémák olvasmányokon, szituációs játékokon keresztül történő
megoldása nem újdonság. Ennek ellenére – bár ez nem előírás – az ő számukra is
indultak továbbképzések.
A főszabály szerint az erÖsszesen 18 szervező indított országszerte
kölcstan oktatásához a felső
az erkölcstan 5–8. évfolyamon való
tagozaton a
tantárgynak megtanítására felkészítő továbbképzést
felelő szakos
tanári végzettség
szükséges,
mint minden tantárgy esetében. A 60 órás továbbképzés lehetősége átmeneti szabály, amire addig lesz
szükség, amíg nincs az országban elegendő, megfelelő szakképzettségű tanár. Ilyenről
egyébként már jelenleg is lehet beszélni, hiszen léteznek például etika szakos tanárok.
Kitért arra is: pedagógus-továbbképzést bármely cég vagy intézmény indíthat, amely
biztosítani tudja a továbbképzés tárgyi és személyi feltételeit, és az általa szervezett
továbbképzés megfelel az akkreditáció szempontjainak. A miniszter tájékoztatása szerint
a továbbképzések már elkezdődtek, az Oktatási Hivatal nyilvántartása alapján összesen
18 szervező indított országszerte az erkölcstan 5–8. évfolyamon való tanítására felkészítő
továbbképzést. A szervezők között tankönyvkiadók, pedagógiai intézetek, felsőoktatási
intézmények és szolgáltatócégek egyaránt találhatók. A képzések listája megtekinthető
az Oktatási Hivatal honlapján.
A kötelező erkölcstan- és hittanórákat az idén szeptembertől építik be az első és
ötödik osztályosok órarendjébe, később felmenő rendszerben vezetik be a többi
évfolyamon is.
Forrás: MTI

ményben megszervezett heti öt testnevelés
tanóra megtartása mellett és annak kiváltását ellenezve foglalt állást – olvasható az
összegzésben.
Kitértek arra is, hogy a következő
tanévben a 2011–2012-es alapállapothoz
képest már országosan mintegy heti 60
ezer tanóra többlettel kell számolni, ami –
feltéve, hogy a mostani tanév 30 ezer
többletórája továbbra is megoldható a jelenlegi finanszírozási keretek között – a
következő tanévtől heti 30 ezer, többletfinanszírozást igénylő tanórát, a jelenlegi és
várható munkaidő-számítási paraméterek
mellett mintegy 1350 teljes pedagógusálláshelyet jelent.
A mindennapos testnevelést az iskolai
nevelés-oktatás első, ötödik, kilencedik
évfolyamán 2012. szeptember 1-jével
kezdődően, felmenő rendszerben kell megszervezni. Ezeken az évfolyamokon a helyi tantervbe legalább heti öt testnevelésórát kell beépíteni.
Forrás: MTI

Félreérthető
a tankötelezettség jogi
szabályozása
Levelet küldtek a tanárok az emberi erőforrások miniszterének a tankötelezettség ügyében. Azt javasolják továbbá, hogy az iskolaérettségről szóló DIFER méréseket a kompetenciamérésekhez hasonlóan országosan
összesítsék.
A Magyar Nevelők és Tanárok Egyesülete
szerint a cél az, hogy a gyerekek akkor kezdjék
meg általános iskolai tanulmányaikat, amikor
erre éretté válnak. Ennek megítélése a törvény
szerint az óvodavezetők felelőssége – fejti ki a
szervezet. Hozzáteszik: nehezíti a helyzetet egy
másik rendelkezés: e szerint ugyanis 2014
szeptemberétől hároméves kortól kötelező az
óvodába járás.
A szervezet úgy látja, hogy helyhiány miatt
az óvodák vezetőinek azt kell mérlegelniük,
hogy a még nem teljesen iskolaérett gyerekeket
küldjék-e el, hogy fel tudják venni a hároméveseket, vagy fordítva.
Kitértek arra is, hogy országosan 20-25 ezer
férőhelyre lenne szükség jövő őszig, amire nincs
reális esély.
Azt írják továbbá, hogy tapasztalataik alapján
sok kicsi még felkészületlen az iskolára. Az első
osztályban elvégzett, úgynevezett DIFER mérések szerint az ilyen gyerekek aránya intézményeként 15-30 százalék között mozog. Ezért azt
javasolják, hogy a DIFER mérések eredményeiről
– a kompetenciatesztekhez hasonlóan – országos
szintű összesítés készüljön.
MTI
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VISSZALÉPÉS A FELNŐTTKÉPZÉSBEN
Lemondtak a hátrányos helyzetű rétegek felzárkóztatásáról?
Az új, 2013-as felnőttképzési törvénnyel két baj van. Az egyik, ami benne van, a másik, ami hiányzik belőle. Ami benne van,
bürokratikus, szűkített, engedélyezési és ellenőrzési, nyilvántartási, ügyintézési szabályzat. A rendszer a deklarált célok ellenére
lényegesen bürokratikusabb, mint a 2001-es törvény.
Ami hiányzik belőle: nem szól a máról, és
a jövőről sem. Visszalépés a korábbi törvényhez képest. Nincs véleménye a ma
felnőttképzését irányítóknak azzal kapcsolatban, hogy a leszakadó rétegek nagysága nő, a funkcionális analfabéták száma
folyamatosan emelkedik, társadalmi, kulturális célokat nem fogalmaznak meg. A
civil közösségek bekapcsolódását nem
szorgalmazzák, a felnőttképzésben nem
szólítják meg őket.
Az állam szűkíti feladatvállalását, nem
fedi le a felnőttképzés egészét. A megmaradt területen nagyfokú centralizációt, indokolatlan mértékű államosítást hajt végre,
és szűkíti a forrásokat. Az első Orbánkormány alatt született, 2001-es felnőttképzési törvény teljes kiürítésére kerül sor.
A jelenlegi rendszer – amely 12 éve
működik – nagy vívmánya volt, hogy a
felnőttek képzésére életkori sajátosságaik
stb. miatt speciális elemeket megfogalmazó törvényt alkotott. Az ez idő alatti
módosítások a tartalom finomítását, új
helyzetekhez való igazítását eredményezte. Kísérletet tett egy átfogó, egységes
irányítást és teljes körűségre törekvő nyilvántartást megcélzó szak- és felnőttképzési rendszerre, amelyben a felnőttképzést
egy rugalmas, a gazdasági igényekre
azonnal/rövid időn belül reagálni képes, a
cégek technológiaváltását és a csúcstechnológiát is oktatni képes (személyi, tárgyi
feltételeket biztosító) tevékenységként
deklarálta. Minőségi képzési és a fogyasztóvédelmi szempontokat is figyelembe vevő rendszer volt kialakulóban. A
rendszer alapvető hibája azonban az ellenőrzés hiányában és az akkreditáció fokozatosan lazuló rendszerében keresendő.
Viszont az új törvényben nem garantált, hogy jobb, eredményesebb lesz a
képzés.
Az eddigi tapasztalatokat nem kellene
kidobni. A törvény nem épít arra a tendenciára, tapasztalatra sem, amely a nyugati
világban az elmúlt évtizedben felgyülemlett. Az andragógia, a felnőttek oktatása,
képzése ebben a válságos időszakban a
fejlett világban felértékelődik. Nem jó,
hogy ezzel szemben nálunk a feladatszűkítő, rövid távú érdekek dominálnak, ami
az országnak és az érintetteknek hosszabb
távon nagyon sokba fog kerülni.
A törvény kizárólag olyan képzések
szabályozására irányul, amelyekben az

állam kiemelt felelősséget visel. Ezek az
OKJ szerinti szakképesítések megszerzésére felkészítő, valamint a nyelvi képzések,
illetve azok a tanfolyamok, amelyekhez
államháztartási (önkormányzati) vagy uniós
forrásból a résztvevő támogatást kap. Az
állam csak e képzésekért, ezek minőségéért
vállal felelősséget a jövőben, ezért a szabályozás is ezekre, illetve az ilyen képzéseket folytató képzőkre terjed ki.
A felnőttképzés támogatásának összehangolása érdekében a törvény hatálya a
támogató szervezetekre is kiterjed. A
jogszabály hatálya alá nem tartozó képzésekre a fogyasztóvédelem általános szabályait kell alkalmazni a jövőben.
Az új felnőttképzési szabályozási
rendszer kialakítása arra irányul, hogy a
képzések támogatásának meghatározásakor figyelembe vegyék a gazdaság igényeit, az ilyen jellegű képzések iránt támasztva keresletet. Ezért az új szabályozási rendszer működtetésében jelentős
szerephez jut a köztestületként meghatározott, és így – akár közigazgatási – hatáskörökkel felruházható iparkamara is. Így az
agrárkamarával együtt – szakmai szervezetként és a gazdaság szereplőinek általános érdekérvényesítőjeként – a gazdaság
képzések iránti tartalmi és strukturális
igényeit jelenítik meg.
A törvényjavaslattal az a kormányzat
szándéka, hogy a szabályozás egyértelműen a támogatott, a munkaerőpiac igényeinek kielégítését megvalósító képzésekre koncentráljon. A támogatott egyéb
szakmai képzésekre vonatkozó felnőttképzési programkövetelmények nyilvántartását a kamara az agrárkamara bevonásával
vezeti, és gyakorolja az ezzel kapcsolatos
jogosítványokat is. A törvényjavaslat a
szakmai képzésekkel összefüggő kérdésekben lényeges jogkörökkel, bizonyos
esetekben kizárólagos döntési kompetenciákkal ruházza fel a kamarát.
A törvény két szakértői kör tevékenységére vonatkozó szabályozást tartalmaz, az egyik a hatóság által vezetett
nyilvántartásban szereplő felnőttképzési
szakértő, a másik a programszakértői
nyilvántartásban szereplő felnőttképzési
programszakértő.
A felnőttképzésről szóló törvény keretjellegű, ezért a mostani módosítás számtalan kormány- és miniszteri rendelet
kiadását teszi szükségszerűvé. Ezeket még

nem lehet látni. Az ottani részletszabályozások döntik majd el a mindennapi valós
alkalmazhatóságot. Erre példa, hogy azokat a képzéseket, amelyek legfeljebb 30
tanóra terjedelműek, a digitális írástudás
megszerzését szolgáló képzéssel együtt
kell megvalósítani, valamint a digitális
írástudás megszerzését szolgáló képzés
tartalmát is kormányrendelet rögzíti majd.
Az akkreditált intézményeknél az
utóbbi időben lefolytatott ellenőrzések
eredménye: 163 ellenőrzött intézményből
mindössze 41 (25 százalék) teljesítette
maradéktalanul a feltételeket. Akkreditáció visszavonására került sor 79 intézménynél (48,5 százalék), vagyis az ellenőrzött intézmények majdnem felénél.
A felnőttképzési programok akkreditációja is átalakul (megszűnik), arra hivatkozva, hogy az akkreditált képzési programok között nehéz az eligazodás. A kormány ezen erős centralizálással próbálja
megoldani a helyzetet. A jelenleg létező,
megközelítőleg 7500 akkreditált képzési
programot drasztikusan csökkenteni kívánja, különösen a szakmai képzések
tekintetében.
Az előző kormányok ideje alatt az
intézményi és programakkreditáció korábbi bevezetésének szükségességét az
alábbiak indokolták:
– a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet (NSZFI) kidolgozott egy
kritériumrendszert, amelynek célja az volt,
hogy rendet rakjon a piacon, a megrendelők számára biztosítsa azt a minőségi
szintet, azt az átgondolt stratégiát, ami a
kiemelkedő szakismeret megszerzéséhez
elengedhetetlen és szükséges,
– az intézményi és a programakkreditáció feltétele volt a teljes mértékű
–folyamatos – ellenőrzött megfelelés,
– a programakkreditáció biztosítani
tudta az adott képzésnél megszabott minőséget,
– az intézményi akkreditáció a teljes
működése során magas színvonal fenntartását szavatolta, amit az NSZFI folyamatosan ellenőrzött.
Jelenleg nem ítélhető meg a képzések
eredményessége és a támogatások hatékonysága sem, mivel a kormányzat nem
vezet ilyen nyilvántartásokat.
(Folytatás a 11. oldalon)
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VISSZALÉPÉS A FELNŐTTKÉPZÉSBEN
megszűnése a felnőttképzési rendszert
átláthatatlanná teszi. A felnőttképzés foLényegében a törvénymódosítást kövegalmi tisztázatlansága pedig káoszt vetít
tően megszűnik a Felnőttképzési Akkredielőre, új fogalmak jelennek meg, miköztáló Testület. Új ellenőrzési rendszert alaben korábbi fogalmakat kiürítenek.
kítanak ki.
Számos dilemma vetődött fel a törvény
A törvény a fogyatékos felnőttek szávitája során, ezek közül szeretnék néhámára díjmentesen biztosítja a törvény
Valójában így ellenőrzés nélkül marad nyat kiemelni. Azóta sem kaptunk meghatálya alá tartozó képzésekben való részszámos terület. Ha valaki figyelmesen nyugtató válaszokat a következőkre: a
vételt. Három naptári év alatt legfeljebb
elolvassa az Állami Számvevőszék ez felnőttképzési tevékenység tartalma, a
két képzéshez nyújtható felnőttképzési
irányú jelentését, azt látja, ott is azt kérik, felnőttképzés fogalma tisztázatlan. A szönormatív támogatás.
hogy transzparens, átlátható legyen a rend- vegben egyszer tágabb értelmű, másszor
csak támogatott képzésre vonatkozó megA Nemzeti Foglalkoztatási Alapból a szer. Ez nem transzparens, nem átlátható.
állapítások olvashatók. Az újonnan beveképzési alaprész központi keretének felRáadásul megtehetnék ezt, ugyanis a zetett tevékenység fogalma, terjedelme,
nőttképzési célra fordítható része felhaszszámadatok azt bizonyítják, hogy a cégek, tartalma nem értelmezhető.
nálható:
a gazdálkodók, illetve a magánszemélyek
A törvény hatálya sem egyértelmű az
– e törvény hatálya alá tartozó képzé- fizetik a felnőttképzés nagyobbik részét,
előbbi tartalmi problémák miatt. Az irásek támogatására,
63,5 százalékot, az állam adja a 36,5 szányítás diszfunkcionális jellege miatt több
– a felnőttképzési tevékenység foly- zalékot, s ebben már benne van a költség- probléma vetődik fel. A többszintű akkretatásához szükséges engedély megszer- vetési pénz, benne van a Munkaerő-piaci ditáció vitatható; nem derül ki, hogy a
zésére és a felnőttképzést folytató intéz- Alap, benne van a szakképzési hozzájáru- programkövetelmény-definíció mit takar.
mények technikai feltételei fejlesztésének lás is, amelyből 8 milliárdot kivontak. A jelenleg érvényes pedagógiai terminolóEzzel gyakorlatilag korlátozták a saját
támogatására,
gia a képzési program, a kerettanterv, a
dolgozók képzését, bizonyos területeken
– a felnőttképzés érdekében végzett
szakmai és vizsgakövetelmény fogalmát
diszkrimináció is van, hisz a kisebb céfejlesztőtevékenység támogatására,
használja. Mi a különbség az újonnan
geknél a saját dolgozók képzésére nem
– az Európai Unió programjaiban fordíthatnak pénzt. Az állami 36,5 száza- bevezetendő tartalomfogalmak között? A
való részvételhez szükséges felnőttképzési lékban benne vannak az európai uniós kettős nyilvántartás káoszt, átfedést, a
nyilvántartás használhatatlanságát vetíti
célú hazai pénzügyi források biztosítására.
források is. Ez gyakorlatilag azt eredméelőre, azzal együtt, hogy kettős,
Számos ellentmondás vetődik
egymástól független szakértői
fel a felnőttképzési törvényAz alapvető kérdés az, hogy egy ilyen szabályozás hogyan
kör működtetése fog kialakulni.
tervezet kapcsán. Ha megnézzük,
segíti a magyar munkaerő versenyképességét a világban.
Az állami felnőttképző inhogy az elmúlt három évben az
A hátrányos helyzetű rétegek felzárkóztatásáról pedig
tézmények megszüntetése, a
oktatással kapcsolatban milyen
mintha le is mondtak volna…
helyükön létrehozott területi
intézkedések születtek – szakigazgatóságok kizárólag felzárképzési, szakképzési hozzájárukóztatási feladatok végzésére
lási, köznevelési, felsőoktatási törvény –,
kényszerítése
az állami vagyonnal való
azt kell mondjam, hogy ezek mind-mind nyezi majd, hogy a lakosság számára, a
visszaéléshez, a szellemi kapacitás pocsétanulni
vágyók
számára
ez
a
képzés
sokkal
„ellene mennek” különböző európai uniós
kolásához vezethet. Az igaz, hogy a réelveknek, többek között az élethossziglani többe fog kerülni.
gebbi szakembergárda nagy része már
tanulásnak. Nem véletlen, hogy komoly
Az OKJ, az országos képzési jegyzék megvált az intézményektől, helyettük szoaggodalom van különböző szakmai kö- átalakítása kapcsán is rendkívül komoly
ciális munkások, közösségfejlesztők alkalrökben e törvény kapcsán is. Valójában viták vannak. Ahogy az iskolarendszerű mazására került sor.
korlátozzák a felnőttek tanuláshoz való szakképzésnél, úgy itt sem végezték el a
Az új törvényben rögzített kötelezettség,
jogát. Nem segítik a felnőttképzés minő- kellő és szükséges elemzéseket arról, hogy
például
a foglalkoztatásról készítendő különségének javítását. Ma már a faluszéli milyen szakmát milyen formában és
böző
adatszolgáltatás
kapcsán a statisztikai
házban született gyermeknek, fiatalnak mennyi időben kellene képezni. Egy kalap
kötelezettség
megnő.
A
tartalmi szempontból
felnőve nagyon nehéz eljutni magasabb alá vettek különböző képzéseket, és geneiskolákba, és ez a felnőttképzési törvény rálszabályokat alakítottak ki. Úgy gondo- célcsoportfüggő szakképzés az OKJ-rendszer
sem segíti az élethossziglani tanulást. A lom, hogy sokkal körültekintőbben kellene átláthatatlanságához fog vezetni, például lesz
nappalis képzés adja ma az egyharmadot, a eljárni. Nincs leszabályozva az egész egy szakmai előírás a szegregált környezetben
felnőttképzés a kétharmadot. Egy évre terület, és ez sérti a jogbiztonságot. Ezáltal élő, felzárkózási programban részt vevő, és
vetítve valójában nem éri el a 4 százalékot romolhat a képzés minősége és nőhet a egy az ugyanahhoz a szakképesítéshez vezető,
azok aránya, akik a felnőttképzésben részt felnőtt tanulók kiszolgáltatottsága is. Alap- gazdálkodó szervezet által kezdeményezett
vesznek, ha az EU-s tendenciát nézzük, ez vetően hibás a régi törvény teljes negli- képzés esetén.
Összességében:
körülbelül 10 százalék, az EU-s irányelv gálása, működő és jól hasznosítható eleAz alapvető kérdés az, hogy egy ilyen
pedig 15 százalék.
meinek kiürítése a rendszerből. A diffeNagyon súlyos problémának tartom, renciált szabályozás a túl sok kivétel miatt szabályozás hogyan segíti a magyar munkaerő versenyképességét a világban. A
hogy ez a felnőttképzési szabályozás nem a rendszert átláthatatlanná teszi.
hátrányos helyzetű rétegek felzárkóztatávonatkozik a felnőttképzés egészére.
Az indokolatlanul növekvő admisáról pedig mintha le is mondtak volna…
Fontos lenne, hogy a felnőttképzésben nisztráció a tartalmi munka rovására megy
érdekelt állami, illetve piaci szereplőkre, majd. Az átfogó nyilvántartási rendszer
Dr. Sós Tamás
(Folytatás a 10. oldalról)

intézményekre azonos elvek vonatkozzanak. Nagyon sok a kivétel, ami gyanakvásra ad okot. Kérdés, miért kivétel külön
az egészségügy, miért kivétel a különböző
közigazgatási rendszerekben történő ilyen
típusú képzés, miért kivétel a hatósági
képzés?
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„MENTHETETLEN RÉTEGEK” KONTRA EMBERSÉG
A középre kell összpontosítani, a súlyosan sérült, de még menthetőkre, ezért kevesebb energia jut a menthetetlenekre – mondta Bogár
László, a jobboldali szellemi holdudvarhoz tartozó közgazdász, az Antall-kormány, majd az első Orbán-kormány volt államtitkára a
Somogy megyei online lapnak, a Sonline.hu-nak március 27-én. A közgazdász szavait többen bírálták, köztük Ferge Zsuzsa szociológus is.
Bogár László januárban komoly felháborodást keltett azzal, hogy a Heti Válaszban
megjelent interjújában állítólag azt mondta,
az ország egyharmada menthetetlen, őket ott
kell hagyni az út szélén, mert rajtuk már az
sem segítene, ha az állam talicskával tolná a
pénzt a felzárkóztató programokba.
Akkor Bogár László utólag azt mondta, a
lap kiforgatta a szavait, a Somogy megyei
online lapnak, a Sonline.hu-nak adott interjújában azonban a jelenlegi gazdasági-társadalmi helyzetre analógiaként azt mondta,
kegyetlen döntéseket kell hozni, „katasztrófa
esetén a mentőosztag parancsnokának legnehezebb döntése: három részre osztani az
áldozatokat. Középre kell összpontosítani, a
súlyosan sérült, de még megmenthetőkre.
Nemcsak a könnyebben sérültekre jut kevesebb energia, hanem ami a legkegyetlenebb:
azokra, akik menthetetlenek. Ha a nincsből a
legrosszabb helyzetben lévőknek is sokat

adok, azzal azt kockáztatom: azok is »meghalnak«, akik menthetők lennének”.
A jobboldali közgazdász az interjúban
azt mondta, az alsó egyharmad minden
létező fiziológiai minimum alatt van. „Ez az
anyagi kifosztása a társadalomnak, de ennél
is rosszabb az emberi, erkölcsi, kulturális
beilleszthetőségtől való teljes megfosztottságuk, a szellemi, erkölcsi szétesés. A gyerekek már ebbe születnek, ráadásul e rétegnek
születik a legtöbb gyereke” – mondta.
Bogár László feltette a kérdést, hogy
hogyan lehetne elfojtani e réteg bővített
újratermelődését, ugyanis szerinte legalább
ösztönözni nem kéne ezt. „Az elmúlt három
évben ez a kormány legalább megpróbálja” –
mondta Bogár, aki szerint erre utal az is,
hogy a gyermekvállalást adókedvezménnyel
támogatják, vagyis ahhoz kötik a támogatást,
hogy van-e hozzá kellő jövedelem. Bogár
szerint a kormány „nem mondja ki ugyan, de

attól még így van: a gyerek oda szülessen,
ahol az anyagi feltételek rendelkezésre állnak
a felneveléséhez”.
A közgazdász szavait azóta többen bírálták. Ferge Zsuzsa szociológus a Klubrádió
Szabad Sáv című műsorában azt mondta,
szerinte az, hogy a kormány közeli Bogár
László már másodszor írta le azt, hogy három részre kell osztani a társadalmat, arra
utalva, hogy az alsó egyharmadon nem kell
segíteni, valójában a kormány álláspontját
tükrözi.
Szerinte erre utal az is, hogy a kormány
a családi pótlékot és a közmunka lehetőségét is megvonja azoktól a szülőktől, akiknek nem jár iskolába a gyereke, vagyis
elképzelhető, hogy valaki három hónapig
egyáltalán semmilyen jövedelemhez nem
juthat. Ferge szerint ez szembemegy az
uniós irányelvvel is.
Forrás: hvg.hu

SZORGALMASABBAK A NŐK
A magyarok 27 százaléka vett részt felnőttoktatásban
A 25–64 éves magyar népesség 27,2 százaléka vett részt iskolarendszeren belüli, illetve azon kívüli felnőttoktatásban, – képzésben –
derül ki a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) legfrissebb, márciusi Statisztikai tükör című kiadványából.
A KSH 2012 első negyedévében készítette a felmérést, és arra volt
kíváncsi, hogy az ezt megelőző egy évben részt vettek-e a 25 és 64 év
közötti megkérdezettek oktatásban, képzésben. Az eredmények több
mint 7 ezer magánháztartás válaszai alapján alakultak ki.
A megkérdezettek több mint 27 százaléka vett részt valamilyen
képzésben; a nők több mint 28 százaléka, a férfiaknak viszont csak
mintegy egynegyede tartozott ebbe a csoportba.
A képzésben való részvétel szempontjából a legmeghatározóbb
az iskolai végzettség volt. Míg a legfeljebb nyolc általános iskolai
osztállyal rendelkezők alig több mint 10 százaléka vett részt a tanulás
valamilyen formájában, a legalább érettségivel rendelkezőknek már
közel egyharmada, a felsőfokú végzettségűeknek pedig már
50,6 százaléka. Az intézményesített tanulás a fiatal felnőtt korosztály
körében volt a legnépszerűbb: míg a 25–34 évesek közel
40 százaléka vett részt valamilyen képzésben a kikérdezést megelőző
12 hónapban, ez az arány az 55 év felettiek körében nem érte el a
15 százalékot sem.
A nemzetközi trendekkel megegyezően a képzés az aktív
népességhez – ezen belül a foglalkoztatottakhoz – tartozóak körében
népszerűbb. Míg a foglalkoztatottak csoportjában a részvételi arány
meghaladta az egyharmadot, ez az érték a munkanélküliek esetén
15 százalék, az inaktív népességnél pedig ennél is kevesebb volt. A
képzésben való részvétel Magyarország régiói között sem homogén:
Közép-Magyarországon és Közép-Dunántúlon az átlagot meghaladó,
Dél-Dunántúlon, Nyugat-Dunántúlon és Észak-Alföldön az átlaghoz
közeli, míg a Dél-Alföldön és Észak-Magyarországon lakók átlag
alatti mértékben vettek részt a különféle tanulási folyamatokban.
Iskolarendszerű képzésben a 25–64 éves népesség 3,2 százaléka
tanult az összeírást megelőző egy évben. Döntően felsőfokú képesítés
megszerzése volt a cél: mintegy kétharmaduk a felsőfokú alap- vagy
mesterképzésben szerezhető végzettség eléréséért dolgozott, több
mint 6 százalékuk a doktori címért. Az iskolában tanuló 25–64 éves

korosztály 10 százalékot meghaladó mértékben gimnáziumi osztályokban, és kevesebb mint 8 százalékban az iskolai rendszerű felsőfokú szakképzések keretében tanult.
A képzések témáinak közel harmada a társadalom, gazdaság, jog
területéről került ki. Hangsúlyt kaptak még az oktatás, az egészségügy és a szociális ellátás, az általános programok, valamint a matematika, a számítástechnika és egyéb természettudományok területén
szervezett képzések is. Az iskolarendszerű képzésben való részvétel
okait vizsgálva a résztvevők a munkával kapcsolatos indokokat tették
első helyre. A jobb elhelyezkedési esélyek mellett jelentős arányú
volt a magasabb színvonalú munkavégzés lehetősége is. Számottevő
vonzerő volt még a képesítés megszerzése: a válaszadók több mint
háromnegyede ezt az indokot is megjelölte.
Az iskolarendszeren kívüli képzésben a felnőtt népesség egynegyede vett részt az adatfelvétel vonatkozási időszakában, a nemek
közti különbség elhanyagolható. Ezekben az oktatási formákban a
részvétel is csökkent az életkor előrehaladtával: míg a 25–34 évesek
több mint harmada, addig az 55–64 évesek kevesebb mint 14 százaléka látogatta az ilyen képzéseket.
Az iskolarendszeren kívüli oktatás, képzés formája az iskolában
történő ismeretszerzésnél változatosabb képet mutatott. Ebben a
szegmensben a magyar felnőtt népességből legtöbben a képesítést
nem nyújtó szakmai tanfolyamokat választották, ide tartozott a 25–64
éves népesség több mint 10 százaléka.
A második legnépszerűbb képzési típus a konferencián és
szemináriumon való részvétel volt. Ezek a képzési formák elsősorban
a felsőfokú végzettségűek körében voltak népszerűek: körükben a
teljes népességhez képest jelentős a csapatépítő tréninget, a nyelvtanfolyamot, az ismeretterjesztő előadásokat látogatók száma.
Szintén népszerű volt a munkához kapcsolódó betanítás és az
OKJ-képzés is, ezeken a középfokú végzettséggel rendelkezők vettek
részt a legmagasabb arányban.
Forrás: Tőzsdefórum
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FELFEDEZŐK ÉS FELFEDEZETTEK A TEHETSÉGNAPON
„Minden ember annyit ér, amennyit embertársainak használni, hazájának szolgálni tud”
A köztársasági elnök felesége, Herczegh Anita asszony fővédnökségével megrendezett Országos Tehetségnap idén különösen gazdag programmal várta a tehetséges fiatalokat és az őket segítő pedagógusokat, mentorokat. Átadták a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács „Felfedezettjeink 2013”, valamint az Aegon Magyarország „Érd el a célodat!” díját. Kinevezték a magyar tehetség nagykövete cím új birtokosait,
és kiemelkedő segítő munkájukért a Tehetségek Szolgálatáért elismerésben részesítettek több pedagógust.
Az ünnepségen vidéki településről érkezett
tehetséges diákok próbálhatták ki képességeiket. Az Országos Tehetségnap egyben az Új
Széchenyi Terv kiemelt projektjeként megvalósuló Tehetséghidak Program nyitórendezvénye volt.
„Azt hiszem, minden gyermek megkapja
az életben valamikor a szüleitől vagy a
tanáraitól a beosztását: nem nekem, magadnak tanulsz” – így kezdődött Herczegh
Anita asszony, a köztársasági elnök
feleségének köszöntője, amit távollétében
felolvastak az immár hagyományosnak
tekinthető Országos Tehetségnapon.
A több száz jelenlevőt számláló eseményt
Bajor Péter, a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetségének (Matehetsz) elnöke, a
tehetségnap házigazdája egy kérdéssel indította: ki szeret játszani? Hiszen a játék mint
módszer alapvető a tehetség felfedezésében, a
képességek fejlesztésében.

nek. A Felfedezettjeink 2013 programja keretében prof. dr. Csermely Péter, a Nemzeti
Tehetségsegítő Tanács elnöke három fődíjas
és négy különdíjas tehetséges fiatalnak adott
át ösztöndíjas elismerést. A Felfedezettjeinkpályázathoz az idén 20 éves Aegon Magyarország is csatlakozott „Érd el a célodat!” című
felhívásával. A bank több mint négymillió
forinttal támogat 34 tehetséges fiatalt. A program díjait Horváth Gyula, az Aegon Magyarország vezérigazgató-helyettese adta át.
A két pályázatot valamely művészeti
ágban, tudományterületen, sportban vagy
szakmában tehetséges fiatalok számára hirdették meg. A támogatást elsősorban
azoknak ítélték meg, akik céltudatosan
készültek valamely versenyre, előadásra,
kiállításra, és akik a tehetségük fejlesztése
érdekében a kötelező iskolai foglalkozások
mellett tehetséggondozó műhelyek, szakkörök munkájában is részt vettek.

A magyar tehetség nagykövetei

Díjazott pedagógusok

Az idei rendezvényen harmadszor nevezték ki
a magyar tehetség nagyköveteit. A címet és a
vele járó felkérést olyan kiemelkedő személyiségeknek adományozzák, akik életükkel és
munkásságukkal megtestesítik a társadalomért
felelős tehetséget. A tehetség-nagyköveti
címet idén Benkő Vilmos, a magyarországi
Amerikai Kereskedelmi Kamara (AmCham)
elnöke, Danyi András rendező-operatőr és
Veiszer Alinda riporter-műsorvezető kapta
meg. A három tehetségnagykövet a következő
öt évre vállalta, hogy tudatosan példát mutat a
jövő fiatal reménységeinek, és támogatja a
Kárpát-medencei tehetségsegítő szervezetek
munkáját.
Az Országos Tehetségnap kiemelt eseménye a felfedezett tehetségek díjazása volt, ők
összesen ötmillió forint ösztöndíjban részesül-

Tehetségek Szolgálatáért életműdíjat kapott
négy olyan pedagógus, akik életüket tették
arra, hogy napra nap fiatal tanítványaikért
messze az iskolai elvárásokon túl tegyenek,
felfedezzék diákjaikban a tehetséget, „emberré
neveljék a tehetséges fiatalokat” – hangsúlyozta dr. Szendrő Péter egyetemi tanár, az
Országos Tudományos Diákköri Tanács elnöke. Az életműdíjat Dudok Györgyné, a
Salgótarjáni Központi Általános Iskola és
Diákotthon Arany János Tagiskola (SKÁID)
kémia-technika (háztartástan-életvitel) tanára,
osztályfőnök, pályaválasztási felelős nevelő,
dr. Horváth László, a Puskás Tivadar Távközlési Technikum igazgatója, Muhi Béla, az
Újvidéki (Vajdaság, Szerbia) Szvetozar
Markovity Gimnázium fizikatanára, Táborosi
Zsuzsanna, a Lánczos Kornél Gimnázium

történelemtanára, a Kutató Tanárok Országos
Szövetségének alapító tagja, évekig alelnöke
vehette át.
„A Tehetségek Szolgálatáért” díjat
2013-ban Bajor Péter, a Matehetsz elnöke,
Riba Nikolett, a Magyar Innovációs Szövetség tehetséggondozó programjának menedzsere, és Sándor Tímea, a debreceni
Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola és Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tanára, oboaművész
kapta. Az egyiküket méltató Munia Zoltán,
az Oboaszövetség elnöke Kodály Zoltán
szavaival zárta előadását: „Minden ember
annyit ér, amennyit embertársainak
használni, hazájának szolgálni tud.”
A díjak átadását az ifjú tehetségek
színvonalas művészeti produkciói kísérték,
egyikük vállalkozott arra is, hogy a népdalt,
amit előadott, megtanította a közönségnek.
Nem tévedtek el a Tehetséglabirintusban
A tehetségnap ünnepélyes rendezvényét követően a Tehetséglabirintus tíz állomásán öt
hátrányos helyzetű térségből érkezett 160
tehetséges fiatal próbálhatta ki képességeit.
A különböző műhelyeket úgy alakították ki,
hogy azok minél sokrétűbb tudást, minél
több tehetségterületet fedjenek le.
A rangos esemény egyben a közel
kétmilliárd forintos európai uniós támogatással, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásában létrejött Tehetséghidak
Program nyitórendezvénye volt. A Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége szervezésében 2014-ig tartó program
minél több tehetséges fiatalt kíván felkarolni, támogatni, célja a kapcsolat megteremtése, egyfajta „hídképzés” a tehetséggondozás hálózatának eddig elszigetelt elemei között.

TÖBB MINT KÉTMILLIÁRD FORINT TEHETSÉGGONDOZÁSRA
Idén több mint kétmilliárd forint jut tehetséggondozásra és a tehetségek kibontakozását segítő projektekre a Nemzeti Tehetség Program
keretében – mondta Hoffmann Rózsa március 23-án. A köznevelési államtitkár kiemelte: a tehetség a legfontosabb erőforrás. „A tehetség
nemcsak tudás, hanem kreativitás, szorgalom, akarat” – fogalmazott, hozzátéve: a tehetséggondozás a tehetség felismerésével kezdődik.
Hoffmann felidézte, hogy 2008-ban országgyűlési határozat alapján 20
éves tehetséggondozást segítő program indult, amelyet a kormány
folytatott, és idén több mint kétmilliárd forintnyi forrás jut erre a célra.
Emlékeztetett, hogy oktatási államtitkárként 2011-ben – Magyarország
uniós elnöksége idején – az Európai Bizottságnál azt kezdeményezte:
legyen európai tehetségnap 2012-től Bartók Béla születésnapja, március 25. A köznevelési államtitkár hozzátette: a Nemzeti Tehetség
Program keretében kiemelt feladat a határon túli magyarsággal való
együttműködés és a hazai tehetséggondozás eredményeinek az unió
tagállamaival való megismertetése.

Csépe Valéria, az MTA főtitkárhelyettese a tehetségmenedzselés
fontosságát hangsúlyozta. Jelezte: az Országos Tudományos Diákköri
Konferencia idei programsorozata hétfőn indul.
Kaposi József, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet főigazgatója rámutatott: a tehetséggondozás ügyét 2011-ben kormányrendelet helyezte
az intézethez. Beszámolt a nemzeti kataszter kialakításáról, amelynek
célja, hogy egyetlen tehetség se kallódjon el. Kitért arra is: a szeptemberben életbe lépő Nemzeti alaptanterv szerint alsó tagozaton mindennap lesz művészeti óra. A tehetségek fejlesztése hosszú távú program, sikere hosszú távon mérhető – rögzítette.
Forrás: MTI
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HIPERAKTIVITÁS ÉS FIGYELEMZAVAR
Minden ötvenedik gyerek szenved tőle, bár nem tehet róla
Évekig az utolsó padban gubbasztottak azok a diákok, akik impulzívak, hiperaktívak és képtelenek a koncentrációra – röviden azok,
akik csak pazarolják a tanárok idejét. A szüleiket is gyakran veszteseknek titulálták, olyan bénáknak, akik hagyják, hogy gyermekük a
rossz magaviselet, az egészségtelen étrend vagy a tévézés miatt rakoncátlan legyen. Egyre többen intenek azonban türelemre.
A toleranciát hirdetők szerint az ilyen gyerekek nem egyszerűen rossz magaviseletűek és
rossz szülők ivadékai, hanem egy különleges
egészségügyi rendellenesség, a figyelemhiányos hiperaktivitás-zavar (attention deficit
hyperactivity disorder – ADHD) áldozatai.
Ezek a hangok most erőteljes lendületet kaptak egy új tanulmány eredményeinek köszönhetően, amely kimutatta, hogy az ADHD –
legalábbis részben – genetikai okokra vezethető vissza. A The Lancet című szaklapban
közzétett eredmények egy olyan vizsgálatból
származnak, amely 366 figyelemhiányos
hiperaktivitás-zavarban szenvedő gyermek
genetikai kódját hasonlította össze 1047
egészséges gyermekével. A kutatás önmagáért
beszélő eltéréseket mutatott ki a két csoport
között.
Az ADHD genetikai eredetű
Az ADHD-s gyermekek nagyobb valószínűséggel rendelkeztek olyan kicsi, de jelentős
DNS-szegmensekkel, amelyek vagy hiányoztak, vagy megkettőződtek a genomjukban a kontrollcsoporthoz képest. Ezek a
szegmensek, az úgynevezett másolatszámvariációk jelentős szerepet játszanak, mert egy
szabályozóbillentyűhöz hasonlóan működnek
a génekben, amelyek a szervezet lényeges

fehérjéit termelik. Ha a másolatszám-variációk
hiányoznak vagy duplán vannak jelen,
50 százalékkal változtathatják meg felfelé illetve lefelé a gének dózisát. „Már évek óta tudjuk,
hogy az ADHD genetikai eredetű lehet, mert
sok esetben családon belül öröklődik. Az a
rendkívül izgalmas, hogy megtaláltuk az első
közvetlen genetikai összefüggést” – nyilatkozta
Anita Thapar, a walesi Cardiff Egyetem neuropszichiátriai professzora.
Még ennél is érdekesebb, hogy ezek a
másolatvariációk kulcsfontosságú területeken
csoportosulnak, nevezetesen a 16-os kromoszómán, amely átfedést mutat az autizmussal
és a skizofréniával összefüggő területekkel –
két másik titokzatos, de mára erőteljesen
elismert mentális rendellenességgel.
Hosszú az út a gyógymódig
„Az ADHD megbélyegző állapot lehet, mert a
nyilvánosság félreérti” – mondta Thapar a
londoni sajtótájékoztatón. „Néhány ember
például azt állítja, hogy nem is igazi rendellenesség, vagy hogy a rossz nevelés következménye, és emiatt a szülőket és a gyerekeket is megbélyegzik. Az ADHD közvetlen
genetikai összefüggésének kimutatása tehát
segíthet tisztázni ezeket a tévhiteket, és eltörölni a megbélyegzettséget.”

Ülést tartott a PSZ Országos Nyugdíjastagozata
Március 13-án tanácskozott a közoktatás nyugdíjas PSZ-tagságát képviselő tagozati testület.
Az összejövetel legfőbb célja az volt, hogy az országban működő területi nyugdíjastagozatokban zajló választási folyamatokat segítse, összehangolja, felhívja a figyelmet a szabályok
egységes betartására, előkészítse az ONYT választói értekezletét.
Az összegyűltek azonban kíváncsian hallgatták Szabó Zsuzsa alelnök tájékoztatóját is a
szakszervezet vezetőségének gigászi küzdelméről, amelyet az aktív tagság, illetve az egész
közoktatás és nevelés érdekében folytat. Ezt követően Szabó Zoltán, az ONYT elnöke a PSZben zajló választások teendőiről szólt: utalt arra, hogy a hatályos Alapszabály és Választási
Szabályzat nem mondja ki, hogy a megyei szint alatt milyen nyugdíjastagozat jöjjön létre.
Minden szinten, ahol aktív PSZ-szervezet alakul, mellette nyugdíjastagozat is lehet. Helyileg
kell megállapodni arról, hogy a nyugdíjasok mennyi tagdíjat és kinek fizessenek, és ez a
szervezet vállalja-e a tagozat működési feltételeit. Különösen fontos tisztázni ezt kisebb
helységekben és a járásokban. Ha a kisebb hatókörű szervezetek nem tudják ezt vállalni, akkor a
megyei nyugdíjastagozathoz csatlakozzanak közvetlenül. A választásokat is ennek megfelelően
kell lebonyolítani.
A jelenlegi megyei/városi tagozatvezető felelős a zökkenőmentes szerveződés, illetve választás
megszervezéséért, az ezekkel kapcsolatos dokumentumok elkészítéséért.
Az Országos Nyugdíjastagozat választói értekezlete június 12-én lesz, tehát ezt megelőzően be
kell érkezniük a megyei és nyugdíjas választói értekezletek dokumentumainak az Országos
Irodába. Az ONYT majdani testületét az újonnan választott megyei tagozati elnökök alkotják.
Ezután a jelenlévők az Intéző Bizottság javaslata alapján nyílt szavazással, egyhangúan
megválasztották a júniusi választói értekezlet tisztségviselőit. A jelölőbizottság elnöke Hartly
Jánosné (Nógrád megye) lett.
Végül az elnök bejelentette, hogy az Országos Vezetőség határozata alapján ebben az évben is
megrendezésre kerül az ONYT nyár végi tanácskozása Balatonbogláron augusztus 26–29. között.

A felfedezés ellenére még hosszú utat kell
megtenni addig, amíg az ADHD-t teljes mértékben megértjük, és kifejlesztik a rendellenesség elleni gyógymódot. A figyelemhiányos
hiperaktivitás-zavart jelenleg erős gyógyszerekkel és viselkedésterápiával kezelik.
„Az ADHD-t nem egyetlen genetikai
változás okozza, hanem valószínűleg több,
köztük a másolatszám-variációk eredményezik, egyelőre azonosítatlan környezeti tényezőkkel karöltve” – tette hozzá a tanulmány
társszerzője, Kate Langley. „Az általunk kimutatott másolatszám-variációk szűrése a
gyermekekben nem segít állapotuk diagnosztizálásában. Erre szigorú klinikai tesztek
állnak rendelkezésünkre.”
A figyelemhiányos hiperaktivitás-zavar a
becslések szerint minden 50. gyermeket érint.
Az állapot súlyos hatást gyakorolhat, mert károsan befolyásolhatja a gyermek iskolai előrehaladását és kapcsolatteremtési képességeit.
A genetikai összefüggés eddig csak
statisztikai vagy tapasztalati bizonyítékokból
származott, nem támasztotta alá közvetlen bizonyíték. Azt mutatták ki például, hogy
egypetéjű ikrekben, ha az egyik testvér
ADHD-ban szenved, a másik ikerben 75 százalékos valószínűséggel alakul ki a rendellenesség.
Forrás: Egészségtükör

Minden ország olyanná
válik, amilyen a fiatalsága
Minden ország olyanná válik, amilyen a
fiatalsága – jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök, aki ezzel is indokolta, hogy
kormánya kiemelten kezeli a sportot.

„A sport éppen olyan terület, ahol a fiatalok
magukon túlmutató célokat tűzhetnek ki,
bátorsággal, tehetséggel és kitartással pedig a
határ a csillagos ég lehet a számukra” –
mondta a kormányfő a Puskás Suzuki Kupa
nemzetközi utánpótlás-labdarúgótorna március 21-i tájékoztatóján. Kiemelte: legkésőbb
e félév végéig aláírják azt a fejlesztési tervet,
amely 2020-ig magában foglalja 16 sportág
utánpótlás- és infrastruktúra-fejlesztését, továbbá szakemberképzését.
Kifejtette, a magyar futball felemelkedésével kapcsolatban sokszor találkozik kétkedőkkel, de azt szokta mondani, „nem töltöttünk még annyi időt az élvonalon kívül, mint
amennyit az élvonal tagjaként”. „Ha elődeink
nem vállalták volna a vitákat, akkor nem lenne Országház, és nem lenne Lánchíd” –
indokolta elszántságát a sport és a labdarúgás
Rágyanszki Györgyné ONYT-titkár támogatásában Orbán Viktor. Forrás: MTI
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ŐSZENTSÉGE XVI. BENEDEK TITKOS IRATAI
Egy, a Vatikán falain belül dolgozó, „Maria” álnevű informátor által kijuttatott, több száz pápai irat, levél képezi annak a
könyvnek az alapját, amely március végén jelent meg Őszentsége XVI. Benedek titkos iratai címmel az Alexandra Kiadócsoporthoz tartozó Art Nouveau Kiadónál. Gianluigi Nuzzi, a vatikáni IOR Bank botrányával foglalkozó Vatikán Rt. szerzője most
azokra a történetekre koncentrál, amelyek manapság megosztják az egyházat, s amelyek összefüggésben állnak az olasz belpolitikával. A könyv számos kényes, rejtegetett ügyet tárgyal, amelyekben így vagy úgy, de vatikáni szálak is vannak. Az alábbiakban részletet olvashatnak belőle.
német bíborosok között. A Vatikánból
kiszivárgott dokumentumok alapján most
beszámolhatunk arról, hogy miként kezelték ezt a vészhelyzetet a legmagasabb
Ugyanazokban a hetekben – ugyancsak
rangú vatikáni vezetők, mindenekelőtt a
Németországban – Tarcisio Bertone
pápa. A helyzet ugyanis annyira súlyos,
bíborosnak egy másik kényes problémáhogy közvetlenül bele kell vonni a szentval is szembe kell néznie. Október végén
atyát is. Aki azokban a napokban a pápa
ugyanis Ratzinger szülővárosában kiroblakosztályában jár, észreveheti, hogy
ban a német könyvkiadó-óriás, a Weltbild
XVI. Benedek szomorú, döbbent, hallbotránya, mely évi kétmilliárdos forgagatag. Arra készül, hogy lépjen valamit,
lommal büszkélkedhet. Bár a vállalkozás
de sajnos ez nem a végső lesz.
12 egyházmegye tulajdonában van, kiadAz államtitkárságon a válságványai között ezernyi erotikus és
stáb három fronton kezdi meg a
ezoterikus kötet is szerepel. NéAz első iratok, melyeket Balestriero tucatnyi
vizsgálatokat. Mindenekelőtt a
melyiknek a címe is sokatmondó:
újságcikkel
együtt küld el a pápa különleges
helyzet feltérképezésénél azt kell
„Szex műértők számára”, „Az
megállapítani, hogy a médiában
titkárának,
pontos
képet
festenek
a
helyzetről,
ügyvéd ribanca”, „Mocskos törmiként terjedt el a hír (a Die Welt
ténetek”. Miképp egyeztethető
és kíméletlenül körvonalazzák a német egyház
és a Frankfurte Allgemeine című
össze az egyház és az erotika?
zavart döbbenetét
napilapok voltak azok, melyek
Ezek a címek önmagukért benapvilágra hozták és elemezték az
szélnek, azzal vádolják a Kúriát,
ügyet); ezzel párhuzamosan a
hogy nagy vagyonra tett szert a pornó
által. A hír pár órán belül elterjed, és felemlegeti a „Pornóherceg” felejthetet- vállalkozás létrejöttét is vizsgálják, és
feldúlja a konzervatív katolikusokat nem len terjedelmét, vagy felsorolja valam- arra próbálnak rájönni, hogy a német
csupán Németországban, hanem világ- ennyi, a katalógusban szereplő erotikus püspöki közösség miért nem intézkedett
és ezoterikus kiadványt, eljutva így a eddig az ügyben. Végül meg kell keresni
szerte.
Az apostoli palotákban a hír bomba- 2500 darabból álló rekordhoz. Balestriero a leggyorsabb és legfájdalommentesebb
ként robban. Egyrészt a valós zavar miatt, beszél az ügyről Lombardi atyával, hogy stratégiát. Az első iratok, melyeket Baamit ez a kényelmetlen és botrányos felmérjék a botrány nagyságát, és mérle- lestriero tucatnyi újságcikkel együtt küld
ellentmondás vált ki, mivel az egyház geljék az esetleges fejleményeket. Meg- el a pápa különleges titkárának, pontos
szigorúan elítéli a pornográfiát; másrészt próbálnak rájönni a német egyházmegyék képet festenek a helyzetről, és kíméa spekulációk és a visszaélések miatt, erőegyensúlyaira. Égnek a telefonvonalak letlenül körvonalazzák a német egyház
amelyek ebből következhetnek. Bertone Róma, a berlini nunciatúra és a döbbent zavart döbbenetét.
A pornó zavarba hozza az egyházat:
a szerzetesektől a Weltbild kiadóig

msgr. Balestrierót bízza meg az ügy
kivizsgálásával, akivel már volt alkalmunk „találkozni” az Államok közötti
kapcsolattal foglalkozó szekció titkárhelyetteseként. A helyzet nagyon bizonytalan. A hír már két napja olvasható az
internetes portálokon, a sajtóban, és a
világ számos tévécsatornája is közölte.
Van, aki ironizál azon a bordélyházi
kézikönyvön, mely a „Hívjál ribancnak”
címet viseli, és amit 8 euró 9 centért meg
lehet vásárolni; van, aki gúnyolódva

DIGITÁLIS MÓDSZERTÁR PEDAGÓGUSOKNAK
A honlapra látogatók a regisztrációt követően teljes képet kaphatnak a feltöltött ötletekről
Új módszertani ötletgyűjtemény várja a Tempus Közalapítvány tematikus honlapján azokat a pedagógusokat, akik a
digitális nemzedék interaktív tanulását, tanítását segítő ötleteket keresnek. A Digitális Módszertár jelenleg mintegy
hatvan, gyakorló pedagógusok által feltöltött, saját ötletet tartalmaz. A módszertár közvetlen elérhetősége:
www.digitalismodszertar.tka.hu
A tanulás új felfogásában és gyakorlatában megkerülhetetlen
kérdés az IKT-eszközök használatához, az internet világához
való viszonyulásunk. A digitális térben való megjelenés, az ott
létrejövő kapcsolódások lehetővé teszik a generációs szakadékokat is átfedő – a digitális bennszülöttek és a digitális bevándorlók közötti – találkozást, egymásra hatást, az egymástól való
tanulást.
A Digitális Módszertárban lévő ötletek a tanulást támogató
előnyök felismerésére fókuszálva az IKT-eszközök kreatív
használatát, azok tanórai vagy tanórán kívüli alkalmazását mutatják be számtalan jó példán keresztül. Az ötletek közötti válogatást különböző keresési szempontok, szűrési lehetőségek is
segítik. A honlapra látogatók egy egyszerű regisztrációt követően teljes képet kaphatnak a feltöltött ötletekről: láthatják a

módszerben felhasznált IKT-eszközök, illetve a módszer pedagógiai céljait, az egyes tevékenységlépéseket, a módszer alkalmazásának célcsoportját, munkaformáját és időtartamát, a megvalósítás előnyeit és nehézségeit, adaptálási lehetőségeit, illetve
az ötlethez csatolt állományokat.
2012. novemberi felhívásunk nyomán a pedagógusok által
feltöltött módszertani ötleteket szakértők értékelték. A szakértők
által kiemelt, ezáltal díjazásban részesülő ötletek módszertári
bemutatása egy szakértői ajánlást is tartalmaz. A kiemelkedő
ötletek feltöltői Digitális Pedagógus Díjat kapnak. A díjazottak
a Tempus Közalapítvány magazinjának 2013 tavaszi számában,
illetve a május 25-i Digitális Pedagógus Konferencián mutatkoznak be, melynek honlapján (www.digitalispedagogus.hu)
hamarosan elérhetők az idei konferencia részletei is.

"

16  Számokban

PEDAGÓGUSOK LAPJA

MEGSZÁMLÁLTATTUNK
Fogyunk, öregszünk, de többet tanulunk
A lakosság száma tíz év leforgása alatt több mint negyedmillióval csökkent, a 60 évesek és idősek aránya csaknem ugyanennyivel nőtt.
A jó hírek közé tartozik, hogy javultak az iskolázottsági mutatók – derül ki a népszámlálás eredményéből.
Tizenhét hónappal az adatfelvétel után a
KSH (Központi Statisztikai Hivatal) nyilvánosságra hozta a 2011-es népszámlálás végleges eredményét. Az adatok szerint 2011
októberében Magyarország népessége egész
pontosan 9 millió 937 ezer 628 fő volt. A lakosság száma 2001 óta 261 ezerrel lett kevesebb. A csökkenés a természetes fogyásból eredt, aminek mindössze egyharmadát
tudta ellensúlyozni a nemzetközi vándorlás.
Az ország minden tizedik lakosa 70 éves
vagy idősebb
Ezer férfira 1106 nő jutott, míg tíz évvel
korábban 1102. Az ország minden tizedik
lakosa 70 éves vagy idősebb. A népesség
nagymértékben az ország középső részére,
kisebb részben a nyugati területekre koncentrálódik. Csökkent az élveszületések száma
(száz 15 éves és idősebb nőre számítva 153ról 147-re). A régiók között jelentős különbségek vannak: Budapesten mindössze 113,
Szabolcsban 175 gyermek jut száz nőre.
Szintén csökkent a házasságkötések száma
(a házasságban élők aránya alig több mint
44 százalékra esett vissza). Ezzel együtt
jelentősen emelkedett a hajadon nők és
nőtlen férfiak aránya (32,6 százalék). Az
özvegyek aránya alig változott, az elváltaké
valamelyest nőtt. Csaknem 250 ezerrel
kevesebb gyermekkorú, 171 ezerrel kevesebb 15–39 éves és 92 ezerrel kevesebb 40–
59 éves élt 2011-ben Magyarországon, mint

2001-ben. A 60 évesek és idősebbek száma
ugyanakkor csaknem 250 ezer fővel nőtt.
Iskolázottság, nyelvtudás, munka
Az általános iskolánál alacsonyabb végzettségűek aránya öt százalék alá csökkent. A
felnőtt népességnek közel fele mára legalább
érettségivel rendelkezik. A felsőfokú végzettségűek aránya 11-ről 17 százalékra
emelkedett. A magyarok negyede beszél
legalább egy idegen nyelvet, ami hat százalékpontos emelkedés az előző népszámlálás
adataihoz képest. A foglalkoztatottak és a
munkanélküliek aránya egyaránt nőtt, míg az
eltartottak aránya csökkent. A gazdaságilag
aktívak kormegoszlása jelentősen módosult:
kisebb a 30 év alattiak száma, növekedett a
30–44 és az 50–54 éveseké, az 55 éven
felülieké pedig több mint két és félszerese a
2001-es mutatóknak.
Nemzetiség, vallás, háztartások
A magukat valamely hazai nemzetiséghez
tartozónak vallók száma a legtöbb hazai
kisebbség esetében lényegesen emelkedett.
(A nemzetiségi és vallási hovatartozás a
szenzitív, különösen érzékeny adatok kategóriájába tartozik – ezekre a kérdésekre nem
volt kötelező válaszolni.) A legnépesebb
hazai nemzetiség a cigányság: 315 ezren
vallották magukat cigánynak (romának),
mintegy másfélszer annyian, mint 2001-ben.
(Tegyük hozzá: bármennyire is szembetűnő

a növekedés, mértékadó kutatások szerint a
valóságban lényegesen több, legalább kétszer ennyi roma él Magyarországon.) 186
ezer fővel a németeké a második legnagyobb
létszámú hazai nemzetiség.
A vallásra vonatkozó kérdésre mintegy
7,2 millió ember válaszolt. Közülük
53,5 százalék vallotta magát katolikusnak. A
reformátusok megközelítőleg 16 százalékot,
az evangélikusok három százalékot tesznek
ki. Az „izraelita” meghatározást csupán
0,2 százalék választotta. A megkérdezettek
mintegy 23 százaléka nem tartozik egyházhoz, felekezethez. További 2 százalék (csaknem 150 ezer ember) ateistának minősítette
magát.
A háztartások száma jelentősen emelkedett: száz háztartásra 236 személy jutott,
2001-ben még 257. Négy évtizeddel ezelőtt
minden hatodik, 2011-ben már minden
harmadik háztartásban egy személy élt. Az
egyedülállók száma 1 millió 317 ezer fő. A
2001-es népszámlálásig mindig a kétszemélyes háztartások aránya volt a legmagasabb,
2011-ben azonban már egytagú háztartásból
volt a legtöbb. A családok száma 2 millió
713 ezer, a párkapcsolatok összes családon
belüli részaránya meghaladja a 80 százalékot. A párkapcsolatokon belül egyre inkább
tért hódítanak az élettársi kapcsolatok, számuk megközelíti a 405 ezret. 2011-ben száz
családra átlagosan 287 személy jutott, tíz
évvel korábban 291.
Forrás: MTI

MINDEN HARMADIK SZÜLŐ SZÁMOL TANDÍJJAL
A középiskolás gyermekek továbbra is „jó befektetésnek” tartják a diploma megszerzését, döntő többségük szeretne továbbtanulni. A
szülők kétharmada azonban úgy érzi, hogy csak abban az esetben tudja majd finanszírozni a felsőfokú tanulmányokat, ha a gyermekük az államilag támogatott képzésre nyer felvételt. A megkérdezett szülők harmada egy félévben átlagosan körülbelül 250 ezer forint
tandíjjal számol – derül ki a Generali Biztosító 1200 fős reprezentatív kutatásából. Összességében minden második szülő pénzügyileg
nagyon megterhelőnek érzi az egyetemi évek finanszírozását: a szükséges havi 80 ezer forint pluszköltség előteremtéséhez gyermekük
iskola melletti munkavállalására, megtakarításaikra és minden harmadik család a diákhitelre támaszkodna.
A kutatásban részt vevő szülők 36 százalékának van középiskolás
gyermeke: döntő többségük szeretne továbbtanulni (négyből hárman
válaszolták, hogy támogatják a továbbtanulási terveket). A szülők
számára ezért az egyik legfontosabb megtakarítási cél ennek biztosítása. Míg egy gyermek havi ellátását 30-40 ezer forintra becsülik a
szülők és a gyermeket tervezők, ez az összeg 80-90 ezer forintra ugrik
egy felsőfokú tanulmányokat folytató gyermek esetén. A középiskolás
gyermeket nevelő szülők számításai szerint – a tandíj nélkül –
gyermekük továbbtanulása átlagosan havi 80 ezer forint pluszköltséget
jelent majd a családnak. A fent említett összegből kiindulva az érintett
szülők kétharmada (64 százalék) most úgy érzi, hogy csak abban az
esetben tudják finanszírozni gyermekeik felsőfokú tanulmányait, ha az
államilag támogatott képzésre nyer felvételt, míg a többiek
(36 százalék) átlagosan körülbelül 250 ezer forint tandíjjal számolnak.

Az egyetemi/főiskolai évek alatt a mindennapi megélhetéshez
kapcsolódó költségekkel számolnak a legtöbben (93 százalék). A
lista második helyén az utazási költség (80 százalék), a harmadik
helyen a felsőoktatási tandíj szerepel (75 százalék). Érdekes
kimutatás, hogy a gyermeket tervezők lényegesen nagyobb
arányban számolnak albérleti díjjal és az albérlethez kapcsolódó
rezsiköltségekkel, mint a gyermekkel már rendelkező szülők. Arra
a kérdésre, hogy miből tervezik gyermekük taníttatását fedezni, a
legtöbben azt válaszolták, hogy számítanak gyermekeik iskola
melletti munkavállalására (39, illetve 60 százalék). A leendő szülők
fele megtakarításaihoz is hozzányúlna szükség esetén, a továbbtanulás előtt álló gyerekek szülei számára viszont inkább a
diákhitel jelenthet segítséget (31 százalék), de sokan vállalnának
másodállást is (25 százalék).
Forrás: Generali
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ISTEN-RÉSZECSKE, SÖTÉT ANYAG
Magyar fizikusok a Nagy Hadronütköztetőnél elért eredményekről
Akadémiai kutatók mutatják be a legfrissebb részecskefizikai eredményeket a legtekintélyesebb hazai ismeretterjesztő szervezet, a TIT (Tudományos Ismeretterjesztő Társulat) Természet Világa folyóiratában. A „Mikrovilág – 2012” címmel megjelent
különszámot méltatva Pálinkás József, az MTA elnöke kiemelt fontosságú feladatnak nevezte a részecskefizika legújabb felfedezéseinek, eredményeinek pontos és közérthető tudománykommunikációját.
Mi az a standard modell, és milyen tulajdonságok jellemzik a sötét anyagot? Milyen részecske a Z-bozon, a tau-neutrínó
vagy a müon? Mi tölti ki a világűrt, és
hozzásegíthetik-e a kutatókat a válaszhoz a
részecskefizikai felfedezések? E kérdésekre is választ kaphatnak a Tudományos
Ismeretterjesztő Társulat folyóirata, a
Természet Világa „Mikrovilág – 2012”
című legfrissebb különszámának olvasói.
A kiadvány – amelyet Lévai Péter akadémikus, az MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont főigazgatója és Horváth Dezső, a
kutatóközpont osztályvezetője állított
össze – közérthetően, egyúttal tudományos
igénnyel tárja az érdeklődők elé az Európai Nukleáris Kutatási Szervezet (CERN)
legfrissebb kutatási eredményeit, a nagyenergiás részecske- és a magfizika aktuális
kérdéseit.
„Ennek a különszámnak a cikkei azért
különösen fontosak és érdekesek, mert
pontosan és közérthetően beszélnek.
Mindkét tényező egyaránt fontos” – mutatott rá Pálinkás József, az MTA elnöke.
A szerzők munkáját méltatva megjegyezte: egy ilyen cikk megírása több erőt
és energiát kíván a kutatóktól, mint egy
tudományos cikk.
„2012 sorsfordító év volt a fizikában:
sikerült olyan eseményekre bukkanni,
amelyek a régóta megjósolt Higgs-bozon
keletkezésére utalhatnak. Emellett most
ünnepeltük hazánk CERN-tagságának 20
éves évfordulóját, és 2012-ben világlaboratóriummá vált a CERN. A magyar kutatók számára óriási lehetőség, hogy teljes
jogú tagállamként, a kutatási program
aktív alakítása mellett vehetünk részt a

nagyenergiájú részecske- és magfizikai
kutatások élvonalát jelentő kísérletekben.
2012-ben döntés született arról is, hogy a
CERN központi számítógépközpontja
Csillebércen, a Wigner Adatközpontban
kap helyet” – mutat rá a kiadvány előszavában Lévai Péter. A főigazgató emlékeztetett rá: a 144 éves Természet Világa tekintélyesebb múltat tudhat maga mögött,
mint a Nature magazin. A főigazgató megjegyezte, hogy a TIT alapítói között volt
Szily Kálmán, az Akadémia főtitkára, azaz
az MTA és a tudományos ismeretterjesztés
fellegvára közötti gyümölcsöző kapcsolat
nagy hagyományokra tekint vissza.
„A Természet Világa tematikájában
kitüntetett szerepet foglal el a fizika, a
közönség részéről nagy érdeklődés kíséri a
fizikai tárgyú számainkat” – mondta
Piróth Eszter, a TIT igazgatója. Hangsúlyozta, hogy a folyóirat több ezer példányban jut el az olvasókhoz, és a határon túli
felsőoktatásban részt vevők számára is
elérhető.
A különszám összeállításában az MTA
Wigner Fizikai Kutatóközpont, az MTA
Atommagkutató Intézet, valamint az Eötvös Loránd Tudományegyetem és a Debreceni Egyetem munkatársai, diákjai működtek közre. A cikkeket jegyző 25 kutató
– köztük akadémikusok, Lendület-csoportvezetők, az MTA Wigner Fizikai
Kutatóközpont munkatársai – lépésről lépésre haladva, kaleidoszkópszerűen ismerteti az olvasókkal a részecske- és magfizikai elméleteket, a CERN-ben működő
berendezéseket, a segítségükkel végzett
kísérleteket, valamint a felfedezések jelentőségét. A szerzők közül többen a CERN

munkatársai, a kiadványt bemutató
rendezvényen Szillási Zoltán, Krasznahorkay László, László András, Béni Noémi
és Veres Gábor Svájcból élő videokapcsolatban osztotta meg személyes
tapasztalatait a kutatók munkájáról. Szintén videokapcsolatban jelentkezett be, és
beszélt a Higgs-bozon felfedezéséről
Trócsányi Zoltán akadémikus Debrecenből, aki tavaly, a Magyar Tudomány Ünnepe programsorozat keretében „Az istenrészecske” címmel tartott népszerű előadást. Írásában a sötét anyag és a sötét
energia kutatásának távlatait tekinti át.
Hernáth Szabolcs és Hajdú Csaba a vizsgálatok informatikai hátterébe nyújt bepillantást, Barnaföldi Gergely Gábor és
Csanád Máté pedig arra a kérdésre keresi
a választ, hogyan járulnak hozzá az LHC
ALICE és a RHIC PHENIX detektorral
mért adatok az ősrobbanás folyamatának
megértéséhez.
A lap a szerkesztők és szerzők szándéka szerint egyszerű, világos stílusának,
egyben magas szakmai színvonalának
köszönhetően a középiskolai és felsőoktatási tananyag kiegészítéséül is szolgálhat.
„E különszám fő feladata, hogy megszerettesse a fizikát azokkal, akik egyszer
természettudósok, oktatók, mérnökök
lesznek. A célcsoport nem a fizikusok, a
fizikatanárok, hanem a középiskolás diákok. Szeretnénk megmutatni nekik: a
fizika szép” – fejtette ki Horváth Dezső
szerkesztő, az MTA Wigner Kutatóközpont osztályvezetője, az MTA Atomki
tudományos tanácsadója, a Debreceni
Egyetem magántanára.
Forrás: MTA

MEGTUDJÁK, HOGYAN GONDOLKOZIK
Etikus hackereket képeznek az Óbudai Egyetemen
Etikus hackereket fognak kiképezni az Óbudai Egyetemen – közölte az intézmény március 29-én. A tanfolyamokon az egyetem
saját hallgatói mellett a központ szívesen fogadja más oktatási intézmények hallgatóit is.
Az egyetem tájékoztatása szerint a tanfolyamon egyebek között
megtanulják a résztvevők, hogyan gondolkozik egy hacker, így
saját rendszerük tesztelése mellett arra is képesek lesznek, hogy
felismerjék az ellenük irányuló informatikai támadásokat. A téma
szakértőjévé válnak, és így információbiztonsági szakemberként
hatékonyan meg tudják védeni a rájuk bízott informatikai rendszereket. Kiemelték, hogy a legjobb résztvevőket az egyetem
felkarolja, és további lehetőségeket és támogatást biztosít számukra a szakmai fejlődésben.
A most megnyíló Etikus Hacker Oktató- és Vizsgaközpont ott-

hont ad több naprakész nemzetközi információbiztonsági végzettséget adó tanfolyamnak, és – egyedül az ország felsőoktatási
intézményei közül – nemzetközi vizsgaközpontként is működik.
A tanfolyamokon az egyetem saját hallgatói mellett a központ
szívesen fogadja más oktatási intézmények hallgatóit is, így a
tapaszalt oktatók szélesebb körben adhatják át ismereteiket. Mint
írták, a hamarosan elinduló tanfolyamon a hallgatók online vizsga
letétele után nemzetközileg is elismert oklevelet, az EC Council
által kiállított, úgynevezett Certified Ethical Hacker képesítést
szerezhetik meg.
Forrás: MTI
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ÁTLAG 100-150 EZER FORINT NETTÓ KEZDŐ FIZETÉS
A kereskedelmi és vendéglátóiparban a vállalatok 92 százaléka foglalkoztat frissdiplomásokat, akiket átlagosan 100-150 ezer forint nettó
bérrel vesznek fel a munkáltatók. A legtöbb vállalatnál a végzettségnek megfelelő munkakörben kezdik a pályát a fiatal szakemberek,
akiktől biztos idegennyelv-ismeretet, jó kommunikációkészséget, talpraesettséget és pozitív kisugárzást várnak el – derült ki a Budapesti
Gazdasági Főiskola Karrier Napján kiállító 26 nagynevű vállalat részvételével végzett kutatásból.
Karrier Napján 26 hazai, főként kereskedelmi és vendéglátó-ipari vállalat bevonásával folytatott kutatást a Budapesti Gazdasági Főiskola
Kereskedelmi Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kara (BGF KVIK),
hogy feltérképezze milyen mértékű szakértelmet, tudást, gyakorlatot és
kompetenciát várnak el a munkáltatók a frissen diplomázott pályakezdő
munkavállalóktól. (A kutatásban részt vevő vállalatok listáját ld. a
közlemény végén a keretes részben.)
A vállalatok 92 százaléka foglalkoztat pályakezdőt
Frissdiplomás munkaerőt a megkérdezettek körében két vállalat
kivételével minden cég foglalkoztat: 37% tíznél több pályakezdőt vesz
fel évente, míg 29% 6-10 pályakezdőt, 17% 4-5 frissdiplomást, 13%
pedig 2-3 frissen végzett munkavállalót alkalmaz évente.
A frissdiplomások többsége végzettségének megfelelő munkakörben kezd
A megkérdezett vállalatok 92%-ánál a diplomás pályakezdő
fiatalok a végzettségüknek megfelelő munkakörben dolgoznak. A
megkérdezett cégek többsége (69%) szerint új munkatárs kiválasztása
esetén számít, hogy a pályázó a munkakörnek megfelelő szakon
szerzett oklevelet, 8% ezt elengedhetetlennek is tartja.
Idegennyelv-ismeret és jó beszédkészség társuljon a pozitív
kisugárzással
A BGF KVIK karrier napján adott vállalati visszajelzések alapján a
frissdiplomások munkavégzéshez kapcsolódó készségeik, képességeik
közül a Top5-be – az alábbi sorrendben – ezek kerültek: 1. idegennyelv-ismeret, 2. jó kommunikációs készség, 3. határozottság, önállóság, 4. pozitív kisugárzás, 5. rugalmasság.

A frissdiplomások többsége 100-150 ezer forint nettó kezdőbérre számíthat
A kutatásban részt vevő vállalatok többsége, 61% a frissdiplomások nettó átlagkeresetét 100-150 ezer forint között határozta meg,
22% 150-200 ezer forint között. A vendéglátó és kereskedelmi iparban
a cégek 8%-nál kereshet a pályakezdő 200 ezer forint felett.
Ugyanakkor 100 ezer forintnál kevesebb kezdőbért csupán a vállalatok
9%-a jelölt meg.
A szakmai gyakorlat szükséges
A szakmai gyakorlatot kifejezetten támogatták a megkérdezett
munkaadók: két kivétellel minden cég pozitívan nyilatkozott erről a
képzési formáról. Visszajelzéseik szerint a pályakezdő fiatalok és a
vállalatok számára egyaránt előnnyel jár a gyakorlati képzés. A
válaszadók szerint a gyakorlat során a hallgatók felkészülnek a munka
világára, megismerkednek a munkahelyi viszonyokkal, a vállalati
kultúrával, valamint szakmai tapasztalatszerzésre is lehetőséget ad a
gyakorlati képzés.
Forrás: BGF

Értesítő
Sajnálattal értesítjük kollégáinkat, hogy idén elmarad
az Országos Pedagógus-Sportnapok rendezvénye.

XIV. ORSZÁGOS PEDAGÓGUS-TENISZVERSENY
A Balatonalmádi Tenisz Klub és a Pedagógusok Szakszervezete (PSZ) immár tizennegyedik alkalommal rendezi
meg az Országos Pedagógus Teniszbajnokságot.
Időpont: 2013. június 28–29–30. (péntek–szombat–vasárnap). Mérkőzések: pénteken, 13 órától, döntők: vasárnap, kora
délután.
Helyszín: Balatonalmádi, a Szent Erzsébet ligetben (Öregparkban) lévő, 6 db salakos teniszpálya.
Versenyszámok: férfi egyéni 40 éves korig, 40–55 éves kor között, 55 éves kor fölött; férfi nyílt páros; női egyéni 40
éves korig, 40–50 éves kor között, 50 éves kor fölött; női nyílt páros.
A részvétel feltétele: pedagógus végzettséget tanúsító diploma, oktató-nevelő munkában való részvétel. (A diploma
vagy hiteles másolatának bemutatása a versenyre jelentkezéskor kötelező.)
Nevezési díj: személyenként 5000 Ft, amelyet a helyszínen, a regisztráláskor kell fizetni.
Szállás, utazás: A Pedagógusok Szakszervezete július 6–7-én minden PSZ-tag résztvevő számára ingyenes szállást
biztosít (reggelit nem!) a PSZ Győr városi-körzeti szervezetének üdülőjében (Balatonalmádi, Mikszáth K. út 12.
Információ: Torma Tiborné, tel.: 70/375-6305). A szakszervezeten kívüliek a szállást önköltségi áron vehetik
igénybe. Foglalás határideje (a PSZ-tagkönyv számának megadásával): 2012. június 15-ig. A sportszerű
viselkedést a szálláshelyen is elvárjuk!
A Balatonalmádi Tenisz Klub gondoskodik a megfelelő versenyfeltételekről, továbbá ingyenes str andbelépőt ad a
résztvevőknek, és partit szervez szombaton estére.
A szállás költsége: br. 2900 Ft/fő/éjszaka +450 Ft/fő/nap IFA. (Ezt a PSZ-tagoknak ingyenesen biztosítjuk.)
A szakszervezeti tagság igazolásához PSZ-tagkönyv bemutatása szükséges!
Utazás egyénileg.
További információt a verseny főszervezőjétől, Dudás Zsolttól, a klub elnökétől (a 06/20/48-38-780-as
telefonszámon, e-mail: btc@invitel.hu) és a PSZ Országos Irodájától (06/1/322-8453; www.pedagogusok.hu)
kaphatnak az érdeklődők.
Előzetes jelentkezés: 2013. június 15-ig a PSZ Országos Irodájánál (1068 Budapest, Városligeti fasor 10., telefon és
fax: 06/1/322-8464, e-mail: pedlap@pedagogusok.hu). A jelentkezők írják meg levelezési címüket, munkahelyük
címét, szakszervezeti tagkönyvük számát. Jelöljék meg, hogy milyen versenyszámban indulnak, és hogy
szállásra, illetve étkezésre tartanak-e igényt.
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VALLOMÁS MAGAMRÓL
Mészáros Kálmán Istvánné Nevelős Éva vagyok, Halmajon
születtem 1956. március 29-én. Alsóvadászon lakom. Ha
élcelődni akarnak velem, azt mondják, hogy „már érintett az
áprilisi szél”. S lehet, hogy az is igaz, amit édesapám mondogatott
elég gyakran: „Olyan vagy, lányom, mint a szegedi papucs,
aminek nincs párja!” Apukámtól ezt mindig dicséretként vettem.
Ami igaz, az igaz, és büszke is vagyok rá, hogy a hosszú hajú,
copfos, második osztályos kislányként én, Nevelős Éva, már
hétévesen el tudtam dönteni, hogy tanár néni leszek. Még azt is
elhatároztam, hogy nyolcadik után csakis sárospataki gimnazista
és kollégista akarok lenni. Ezért büszkén vallom a „páratlan”
jelzőt. Kettős énem van: csordogál bennem édesapám
kereskedővére, de mint keresztapámnak és keresztanyámnak,
nekem is van pedagógusi vénám és írói vénám.
Keresztapámnak már több saját könyve megjelent. Nekem
2009 karácsonyára jött el az a pillanat, hogy ha nem is önálló
kötetben, de megjelent néhány válogatott versem Lengyel Károly
író és rímfaragó negyedik könyvében. Ezt köszönettel fogadtam,
és megtiszteltetésnek vettem, hogy élhettem a lehetőséggel.
Bízom abban, aki elolvassa ezeket a verseket, örömét leli bennük,
és talán szívesen fogja hasznosítani is, ha szüksége lesz új versre.

AZT KÉRDED
(Egy kedves, szorgalmas tanítványomnak)
Azt kérded,
ki vagyok én?
Feleletem ennyi:
egy fiú a sorról,
egy cigány legény.
Cigány legény, kire
apám, anyám büszke,
csak jót hall fiáról,
bárkit is kérdezne.
Ott vagyok, ha kell,
a huncut csínytevésben,
de nem veszek részt
semmilyen
bűnös cselekményben.
Ott vagyok, ha
verset mondanak,
ha sportról van szó,
vagy van 5-ös dolgozat.

Nekem meg van írva
a jövendőm.
Megsegít engem a Teremtőm.
Csak annyit kell tennem
csupán:
úgy élni eztán is,
büszke legyen rám
szülém és iskolám.
Bátran vállalom
barna bőröm színét.
Cigány vagyok,
magyar cigány.
Nem szégyellem én.
De hazám és családom
is büszke lehet rám.
S minden tanítóm szívesen emlékszik
majd rám.

Róth Katalin

HANGTALANUL
A tanító bácsi szomorúan ballagott reggel az iskola felé. Napok óta
tervelt valamit, de véglegesen hajnalban hozta meg döntését.
Tízen futottak elé elsősei közül, megölelték, szinte feldöntötték,
amikor belépett a kopott nagykapun. Ma is, mint mindennap,
barackot nyomott fejükre, és együtt haladtak végig a folyosón, az
osztályterem felé. A lépcsőfordulóban szinte összeütközött
legkedvesebb kollégájával, sietősen viharzott el mellette. „Hát ezt
meg mi lelte?” – gondolta, és roppant mód elcsodálkozott, hogy még
vissza se köszönt, csak mormogott valamit, de azt a legnagyobb
jóindulattal se lehetett üdvözlésnek vélni.
Becsöngetés után remegő kezekkel fogta meg a krétát. Lassan
morzsolgatta két ujja között, amíg gyerekei széthajtották az óriási
vázolópapírt. Széles mozdulatokkal rajzolta fel a hatost a táblára.
Harminc éve tanítja a nebulókat. Zsoltikáék osztálya a tizedik,
amelyiknek mesél a számokról. Mert ő igenis meséli gyerekeinek a
matematikát! Most is lelkesen szavalta a versikét. A gyerekek
pontosan ugyanúgy vázolták a levegőbe az új számot, ahogy Lajos
bácsitól látták, legvégül pedig örömmel fogták kezükbe a ceruzát.
– Kanyarítom, kanyarítom, kanyarítom, bezárom! – És már ott
is volt huszonöt gyönyörű, kövér hatos a papíron. Csak Zsoltinak lett
valami gyanús, de nem mert szólni. „Mintha anya fordítva tanította
volna… de biztos lehet így is meg úgy is, mint a nyolcast. Állítva is,
fektetve is.”
Mire vége lett az órának az első osztályban, a Nap besütött a
katedrára. Lajos bácsi levetette felöltőjét, és megigazította a
nyakkendőjét. Óriásit sóhajtott, és letörölte a verejtéket a homlokáról.
„Ez is megvan!” – Lesütött szemmel írta a füzetek margójára a piros
csillagokat a fordított hatosokért.
A Nap, két perc múlva, a felsős tantermeket is elérte. A gyerekek
már kimentek a folyosóra, csönd honolt a termekben. A pergőfestékű
táblán fent maradt néhány esemény és évszám. „Honfoglalás: 876,
Mohácsi csata 1532, Tatárjárás: 1238.” Szégyenében egy pillanatra
behúzódott a közeli bárányfelhő mögé, de aztán a kíváncsisága
győzött. Újra kikandikált és haladt tovább az iskola ablakai között. A
kémiateremben megint meglepődött: H3SO2 – kénsav, O2H víz.
Megállni nem volt kedve a probléma felett, inkább futott tovább,
egyenesen be az angolterembe, hiszen tudta, hogy 8 óra 52-re oda
kell érnie! Szorította az ősi csillagtörvény. „Beutifoul Dey!” – állt a
falon, ő pedig már vöröslő fejjel rohant tovább…” Oda kell érnie az
igazgatói irodába, ott szokott ülni a…” – de most nem ült ott.
„Nyilván valami dolga akadt”– gondolta, és a diszkréciót félredobva
végigfutott az igazgató úr asztalán található iratokon. Az egyiken, egy
pillanatra, megállt a sugaraival… és elidőzött. Lassan böngészte, mert
alig értette: „…sztrájk idején is köteles elégséges szolgáltatást
nyújtani…”
Délután a kapuban várta Lajos bácsit, aki lehajtott fejjel lépett ki
a vörös téglás épületből. Egy utolsó próbát tett, hogy jobb kedvre
derítse az öreget. Megcsiklandozta kissé az orra alatt, amitől a tanító
hatalmasat tüsszentett, kockás zsebkendőjébe. – Elégséges! Ez ma
pont elégséges volt! – dörmögött maga elé, és mit sem vett észre a
madárcsicsergős jó időből. Kínosan érezte magát azért, amit tett, de
úgy gondolta, valahogy ki kell fejeznie a véleményét. Mivel más
lehetőséget nem kapott rá, kénytelen volt ezt az utat választani. Biztos
volt benne, hogy ezt majd mindenki meghallja!
A Nap pedig folytatta szokásos útját nyugat felé, ám a Parlament
folyosóira nem volt kedve bekukkantani. Sőt! A képviselő asszony
házát is kihagyta, és árnyék vetült a minisztérium épületére is. A
hónap hátralévő részét pedig végig felhők mögött töltötte. Amikor, a
szmogos nappalok után, esténként lebukott a budapesti látóhatár
szélén, morcosan mormolta maga elé:
– Elégséges! Mára is megkaptátok!
(Az írást az OktpolCafén adták közre 2013. március 28-án)

Szüdi János

JOGÁLLAM – ÁLLAMJOG
Az 1989-es kerekasztal tagjai és az akkori alkotmány megalkotói bűnös naivitásról és a történelmi
tapasztalatok nem kellő ismeretéről tettek tanúságot akkor, amikor a harmadik Magyar Köztársaság sorsát a
véletlenre bízták. A véletlenre, hiszen az alkotmány megváltoztatásához semmi másra nem volt szükség, csak
az országgyűlési képviselők kétharmadának – 386 képviselőből legalább 258-nak – az igen szavazatára.
Bűnös naivitás volt azt feltételezni, hogy egy olyan választási törvény mellett, amely alapján a megjelent
választók alig több, mint 52 százalékos támogatásával kétharmados parlamenti többséget lehetett szerezni,
nem fog összejönni az alkotmányozáshoz szükséges erő. Bűnös naivitás volt azt feltételezni, hogy ha összejö n
az alkotmányozáshoz szükséges erő, akkor az nem fog visszaélni hatalmával. Nyilván még nagyobb a
felelőssége az első kétharmadnak, hiszen győzelmi arányuk a gyakorlatban igazolta, hogy az eredeti
elképzelés hamis, nem nyújt garanciát a jogállam fenntartásához, mivel össze lehet gyűjteni a szükséges
számú képviselőt ahhoz, hogy a győztes egyedül kormányozzon, s azt tegyen, amit akar. Ennek ellenére
mégsem adta meg a szükséges alkotmányos védelmet a köztársaságnak. Egészen pontosan 2005-ben bekerült,
s 2010. július 4-ig benne is volt az alkotmányban, hogy az „új Alkotmány előkészítésének részletes
szabályairól szóló országgyűlési határozat elfogadásához az országgyűlési képviselők négyötödének szavazata
szükséges”. Egy teljesen új alkotmány elfogadásának rendjére azonban nem tért ki az alkotmány. Nem írta elő
például, hogy kötelező az említett határozat elkészítése, elfogadása és figye lembe vétele. Így az ország mai
helyzetének kialakulása csupán azért váratott ez idáig, mivel 2010 -ben érte el a szükséges számú képviselőt az
a pártszövetség, amelyik viszont kitűnőre vizsgázott a német nacionalista forradalom eszköztárának
leporolásából, megújításából, újrahasznosításából.
A történelmi tapasztalatok teljes figyelmen kívül hagyásának minősült az alkotmányo s berendezkedés védelmének elmulasztása egy olyan országban, amelyben nincs hagyománya a hatalommegosztásra épülő, parla mentáris kormányzásnak, amelyben az emberi jogok tiszteletének nincs gyökere, amelyben elmulasztották a
történelmi múlt objektív feldolgozását, amelyben több százezer család, több millió ember hordozza a múltban
szerzett sérelmeit, amelyben a szegénység felszámolása, a szociális gondok megoldása, a foglalkoztatás
biztonságának a megteremtése rövid távon végrehajthatatlan célkitűzés, amelyben az idegenek, a másság
gyűlölete és üldözése államilag támogatott, szervezett program volt, amelyben a hatalom évtizedeken át
szándékosan szembeállította egymással az ország lakosságának legkülönbözőbb csoportjait, amelyben a
mindenható állam, a Vezér mindig döntő szerepet játszott az egyén életében, amelyben száz év alatt többször
szétverték és újraszervezték az államot, az ipart, a mezőgazdaságot, ennek megfelelően többször lecserélték a
hivatalnoki, a közalkalmazotti kart, amelyben a családok többségének nincs megtakarítása, mivel száz év alatt
kétszer volt hiperinfláció, háromszor pénzcsere, amelyben az állam többször elkobozta a megtakarításokat,
külföldre kényszerítette a legjobbakat. A különböző érdekek és ellenérdekek egymásnak feszülése t áptalaja a
gyűlölködésnek, az irigykedésnek, a demagógia iránti fogékonyságnak. Ezekre a tulajdonságokra a történelem
során számos alkalommal épült felelőtlen és sikeres politizálás. Hazánkban is. Ezért kellő alkotmányos
védelem hiányában számítani lehetett arra, hogy országunkban megbukik a jogállam.
Kár szépíteni. A jogállam már akkor megszűnt amikor – az alkotmány rendelkezéseinek, az Alkotmánybíróság
határozatainak figyelmen kívül hagyásával, a négyötödös szabály eltörlésével – elfogadták és hatályba
léptették az egypárti alaptörvényt, amikor a köztársasági elnök, az Országgyűlés elnöke és a miniszterelnök
közjogi méltóságokat egymás közt szétosztotta egy baráti társaság.
Kár szépíteni: a mai hatalom korántsem fejezte be a totális állam, az egypárt rendszer kiépítését. Mindent megtesz a közszféra teljes megszállása, a szakemberek pártkatonákkal való felváltása, az ellenzéki sajtó teljes el hallgattatása, a valóságos érdekképviselet felszámolása, az ellenzék ellehetetlenítése, a gazdasági erőforrások nak a pártcélokhoz rendelése érdekében. Folyik a választók megfélemlítése, megvesztegetése. Egyre gyakrab ban látni az utcákon az árpádsávos zászlók alatt vonuló, a kormány mellett tüntető tömeget. Megkezdődött a
párthadsereg, a félkatonai szervezetek toborzása.
Kár szépíteni: a jogállam visszaállítására a ma ellenzékben lévők hatalomra kerülése után nyílik lehetőség. A
hatalomra kerülés útja a választási győzelem. A választások megnyerése viszont elképzelhetetlen a leg szélesebb összefogás, az egyéni és a pártambíciók háttérbe szorítása nélkül. A jogállam visszaállítása
megoldhatatlan új alkotmány nélkül. Az új alkotmány elfogadásához viszont kétharmados parlamenti többség
szükséges. A kétharmados győzelem – kár szépíteni – felérne egy kisebb csodával. Mégsem csodavárásra,
hanem tettekre van szükség. Mindenekelőtt el kell dönteni a kérdést: „Rabok legyünk, vagy szabadok?”

