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EGY TÜNTETÉS MARGÓJÁRA 
 

A Pedagógusok Szakszervezete november 22-i tüntetésének margójára több megjegyzés 
kívánkozik. Először is a köszönet azoknak, akik eljöttek, mert pedagógusként meghallották a 
hívó szót: tűrhetetlen tovább a gyermekszegénység, a gyermekéhezés, meg kell aka-
dályozni, hogy a hatalom az oktatási költségvetéssel olyan betonfalakat húzzon fel, ame-
lyek a szegénységből való kitörés egyetlen lehetőségét, a tanulást teszik eleve lehetetlenné 
a szegényebb sorsú diákoknak. Külön köszönet jár azoknak, akik pedagógus létükre úgy 
vállalták a demonstráción való megjelenést, hogy a fejük fölött ott lebegett a sunyi, „ter-
mészetesen” csak szóban elhangzott fenyegetés, ha tüntetnek, számíthatnak rá, hogy el-
bocsátják őket.  
 Köszönet jár azoknak a jövő iránt érzett felelősséggel gondolkodóknak is, akik vállalták, 
hogy felszólalnak, elmondják a véleményüket minderről, és köszönet jár azoknak is, akik 
szakmai szervezetektől, szakszervezetektől jöttek, hogy ott létükkel jelezzék a szolidaritásu-
kat, éreztessék és tudassák, a harcban nem vagyunk egyedül. Köszönet jár azoknak is, akik 
az első, szervezett tüntetést a gyermekszegénység, a gyermekéhezés ellen azért tisztelték 
meg jelenlétükkel, mert „civilként” ők is tűrhetetlennek tartják a legkiszolgáltatottabbak 
elhagyatottságát, magára maradottságát. Mert ez a tüntetés elsősorban ezzel a céllal hívó-
dott életre, de nem volt kihagyható belőle az a sok-sok igazságtalanság sem, amely a hata-
lomnak átadott petícióban megfogalmazódott. 
 Ám margóra kívánkozik a köszönet ellentéte, a nem köszönet is. Nem köszönet jár 
azoknak, akiknek nem a rendezvény célja volt a fontos, hanem az, hogy sunyi módon, előre 
kitervelten, de a háttérbe húzódva „meghekkeljék” a tüntetést. (Csak megjegyzem, ez a 
józan többségnek köszönhetően nem sikerült!) És itt elsősorban nem azokra a tényeket 
nem ismerő megtévesztettekre gondolok, akik a petíció átadásakor rátámadtak a PSZ elnö-
kére – bár, ami azt illeti, nekik se ártana a gondolkodás iskoláját kijárni –, őket ugyanis 
csupán a „löttyös indulat” vezérelte az utcára. Ők voltak azok, akiket tájékozatlanságuk, 
ostobaságuk okán könnyű volt felhergelni. A nem köszönet elsősorban azoknak jár, akik 
megtévesztették őket, megtévesztették a pedagógustársadalmat, sőt a társadalmat is 
azért, hogy saját rossz döntésüket a magányos szabadságharcos álarcába bújva palástolják.  
 A nem köszönet azonban legelsősorban azoknak jár ki, akik a hatalom bástyái mögül az 
„oszd meg és uralkodj” elve alapján sikeresen megosztották a pedagógustársadalmat. 
Megosztották azzal, hogy a fizetésemelés mézesmadzagját az orruk előtt elhúzva annak 
egyes rétegeit valóban keresetnövekedéshez juttatták, más, a munkájukhoz ténylegesen 
nagyobb emberi értéket hozzáadó rétegeitől pedig inkább elvettek, sőt az oktatásban nél-
külözhetetlen munkát végzők egy csoportját a bérnövekedés lehetőségéből ki is zárták. Ám 
az a puszta tény, hogy mintegy tízezer ember mégis összegyűlt a gyermekszegénység és 
gyermekéhezés elleni tüntetés zászlaja alatt, azt mutatja, hogy a hatalomnak rendkívül ki-
szolgáltatott, fű alatt, a suttogó propaganda eszközeivel megfenyegetett pedagógustársa-
dalom a gyermekekért, a diákokért, a kiszolgáltatottakért igenis, még ilyen körülmények 
között is felemeli a hangját! 
 Most már december van, Magyarországon a lelkiismeret-nyugtató karácsony hava. A jó 
szándékú átlagember ilyenkor cipősdobozokat tölt meg rég nem használt plüssállatokkal, 
miegyébbel, hogy a rászorulóknak adja. Rászorulók. Milyen távolivá válik a fogalom, amit ez 
a szó takar. Mennyire nem sejlik föl mögötte Petike karikás szeme, Andi szederjes, fázós 
arcocskája, Mónika lyukas cipője, Ádám foltos és szakadt, kinőtt nadrágja. 
 Pedig, ha a jó szándékú átlagember venné a fáradságot, hogy személyesen is meg-
ismerkedjen velük, akkor a maga valójában látná, érzékelné reménytelenségre ítélt sor-
sukat.  
 Ám Magyarországon a jó szándékú átlagember is legyint inkább, ez nem az ő ügye. 
Ennyi ma a szolidaritás Magyarországon. Magyar szolidaritás? Na ez az igazi hungarikum! 
Olyan, mint Mátyás király ajándéka, van is, meg nincs is. 
 Gondolkodjunk el ezen, mai magyarok!  

Millei Ilona 

A TARTALOMBÓL 
 

A dölyfös pedagógusok tábora 
Nem veszi a fáradságot ahhoz sem, hogy egyálta-
lán megértse a saját helyzetét és az országét. A pe-
dagógusok jelentős része eltelt önnön nagyságától, 
érinthetetlenségétől, megkérdőjelezhetetlenségé-
től, diplomája időállóságától. (Szüdi János, jogász) 
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Egyenes beszéd a tüntetésről 
A magyar kormány nem figyel a pedagógu-
sokra, és semmi jelét nem mutatja annak, hogy 
párbeszédet kívánna folytatni. Egy reform sem 
sikeres, ha tanárok nem érzik azt magukénak. 
(Martin Rømer, az ETUCE főtitkára) 

 
 

A játék nem játék 
Még az a gyerek is fogékony rá, hogy egy társa-
dalmi dilemmát játékelmélet formájában megta-
pasztaljon, azzal szembesüljön, amelyik egyébként 
mondjuk a Pitagorasz-tételnél már feladja a 
matematikát. (Dr. Szabó György, fizikus) 
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Elengedhetetlen a közoktatás támogatásának növelése 
Az MTA közfeladatának megfelelően kész 
szakmai támogatást nyújtani a jogalkotóknak 
ahhoz, hogy az oktatás finanszírozását illetően 
a tudományos szempontokat is figyelembe 
véve felelős döntések szülessenek. (Lovász 
László, az MTA elnöke) 

 
 

Gyermekjogok nagyító alatt 
Meggyőződésünk, hogy a nevelésügy kérdései nem 
választhatók el a gyermekjogi kérdésektől. Ez je-
lenik meg akkor, amikor társaságunk állást foglal 
általános nevelési-oktatási kérdésekkel, konkrét 
állami intézkedésekkel kapcsolatban. (MPT) 
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A jogok tisztelete az út a felelősségvállaláshoz 
Magyarországon 1995 óta zéró tolerancia van 
érvényben a gyermekekkel szembeni erőszak 
minden formájával szemben. Ennek ellenére a 
válaszadók 44 százaléka, tehát közel minden 
második gyerek gondolja úgy, hogy egy pofon, 
vagy ha megütik, nem számít erőszaknak. 

 
 

A háromkirályok ajándéka 
A többnyire O. Henry néven publikáló William 
Sydney Porter a XX. század elejének egyik leg-
népszerűbb amerikai elbeszélője volt. A három-
királyok ajándéka című novellájának részletével 
kívánunk minden kedves olvasónknak kellemes 
karácsonyi ünnepeket és boldog új évet! 
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Tisztelt megjelentek! 
A köznevelési rendszer átalakítása az utolsó 
állomásához érkezett! Azért vagyunk itt, hogy 
ne hagyjuk! Azért vagyunk itt, mert mi tudjuk, 
hogy mi az igazság! Azért vagyunk itt, hogy még 
egyszer figyelmeztessük a kormányt, nem hagy-
juk gyermekeink, az ország jövőjét tönkretenni! 
(Galló Istvánné, a PSZ elnöke) 
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MNM – Élő múzeum-program – Hont foglalunk 
  

A Magyar Nemzeti Múzeum állandó régészeti kiállítása 2014 őszén 
nyílt meg, és bemutatja a Kárpát-medence 9. századi történetét és 
a honfoglalás korát. A kiállítás igazi különlegessége, hogy a mai Za-
lavár határában évtizedek óta zajló nemzeti múzeumi ásatások 
szenzációs eredményeit ez a tárlat mutatja be először a hazai kö-
zönségnek. Ehhez kapcsolódóan az MNM múzeumpedagógiai és 
múzeumandragógiai csoportja új módszereket használó élő mú-
zeum-interpretációs programokat szervez. Ezeken a programokon 
interaktív szituációkban a látogatók maguk is részeseivé válnak az 
időutazásnak, hiszen a beöltözött személyek átélhetően tárják fel 
előttük egy-egy korszak mindennapjait. A módszer segít az iskolai 
oktatási anyag elmélyítésében és kiszélesítésében: sokszínűen vil-
lantja fel egy-egy korszak életmódját, fontos eseményeit, kiemel-
kedő személyiségeit és a hétköznapi emberek világát. A kiállításhoz 
kapcsolódik a Feltámadó honfoglalás – a régészet hajnala Magyar-
országon című Élő múzeum-program. Itt egy olyan felgyorsuló 
század rajzolódik ki, ahol a mesének hitt történetek világszerte 
valósággá váltak. Egy század, amikor a kalandor régészek először 
pillantották meg Trója falait, Minósz király delfinjeit, és először pró-
bálták fel Agamemnón aranymaszkját. Egy század, amikor a nem-
zeti múlt kulcsfontosságúvá vált, és a közelgő Millennium meghozta 
a honfoglaláskutatás első eredményeit. Megelevenednek a kor 
híres kutatói – új oldaláról ismerhetjük meg Móra Ferencet, a valódi 
kincskeresőt vagy Fettich Nándort, a Nemzeti Múzeum kincseinek 
megmentőjét. 
  

Időpontok: 2014. december 30., január 27., február 24. 
Programjegy: 1500 Ft/fő, családi jegy: 3200 Ft,  

osztályoknak: 15 600 Ft (15 főig), 20 000 Ft (30 főig) 
Minden hónap utolsó kedd, 16.30–18.00 (90 perc) 

 

 

Ujvári Jenőt köszöntötték Pécsett 
 

Sokan köszöntötték 75. születésnapján dr. Ujvári Jenőt Pécsett. Az, 
hogy miért is örvend ilyen nagy köztiszteletnek Pécs volt alpolgár-
mestere, kiderül az egyik köszöntőnek, Bernáth Józsefnek, a neve-
léstudomány kandidátusának a szavaiból. Az ő beszédéből idézzük a 
következő gondolatot: „Jó szívvel és nagyrabecsüléssel köszöntöm a 
75. életévéhez érkezett Ujvári Jenőt, mégpedig azon pécsi polgárok 
egyikeként, akik tényszerűen és értékelhető módon járultak hozzá 
városunk kultúrájának fejlesztéséhez, szellemi életének gazdagításá-
hoz.” Ujvári Jenő a kulturális igazgatás különböző állomásai után a 
Pécsi Tanárképző Főiskolán a Közművelődési Tanszék egyik alapítója 
és vezetője volt 1975–1983 között, majd a Baranya Megyei Múzeu-
mok Igazgatóságának igazgatója lett 1993-ig. Működése idején léte-
sült a Nemes-, a Saár-, a Martyn-, a Székely-, az Amerigo Tot- és a 
Várostörténeti Múzeum, az Ókeresztény Mauzóleum, a mohácsi 
múzeum új épülete stb. A kiállítások és a bemutatóhelyek az ország 
egyik legnagyobb múzeumi hálózatává tették a pécsi-baranyait. 
 

 

Minek fenntartani a Kliket? 
Az MSZP oktatási kabinetjének vezetője azt firtatja, minek fenntarta-
ni a Kliket. Hiller István december 3-i közleményében arra reagált, 
hogy a kormany.hu-n közzétett kormányrendelet-tervezet rögzítené, 
a Klik központi szervből és területi szervekből áll. Az ellenzéki politikus 
jó döntésnek és helyes iránynak tartja a változtatást, de annak a 
beismerésének is, hogy a Klik eddigi tevékenysége csőd, a közoktatás 
államosítása hibás, és változatlan formában fenntarthatatlan. A Klik 
nem megoldást hozott, hanem újabb problémát jelentett, mert a 
túlbürokratizált szervezet, az átláthatatlan és gyakran bizonyítottan 
szabálytalan gazdálkodás egyértelműen megnehezítette az iskolák 
működését.  (Klubrádió) 

 

 

A dölyfös pedagógusok tábora 
 

Vajon azok a pedagógusok, akik az oktatási ellenforradalom kezdete 
óta megtartott jó néhány megmozdulásra nem tudtak, nem mertek 
,nem akartak elmenni, felfedezték-e már a Parlament honlapján azo-
kat a törvényjavaslatokat, amelyeket szeretett kormányuk nyújtott 
be, szokása szerint az érintettekkel való előzetes szakmai egyeztetés 
nélkül, a köznevelés rendszere és a pedagógusok helyzetének végle-
ges formába öntése céljából? Az igazság az, hogy a köznevelés rongá-
lására kijelölt minisztérium új és felelőtlen államtitkára kirakta a mi-
nisztériumi honlapra, hogy az állam egyeztetett önmagával, vagyis az 
általa létrehozott, tőle függő, a felügyelete alatt álló Nemzeti Peda-
gógus Karral, és sok kérdésben meg is egyezett vele. A nyilvánosság 
azonban nem kapott tájékoztatást arról, hogy miről is folyt a diskur-
zus, és mi a megállapodás lényege, tartalma. A javaslatok ugyanis a 
benyújtásig nem voltak nyilvánosak, és az egyezség szövegét sem 
adta közre egyik tárgyaló fél sem. 
 Ami pedig a feltett kérdést illeti, azt nyugodtan költőinek lehet 
tekinteni, hiszen a pedagógusok jelentős része nem veszi a fáradsá-
got, hogy körülnézzen, mi is folyik körülötte. Nem veszi a fáradságot 
ahhoz sem, hogy egyáltalán megértse a saját helyzetét és az orszá-
gét. A pedagógusok jelentős része eltelt önnön nagyságától, érinthe-
tetlenségétől, megkérdőjelezhetetlenségétől, diplomája időállóságá-
tól. Ők alkotják a dölyfös pedagógusok széles táborát. A dölyfös pe-
dagógus nagyon is elégedett azzal, hogy már szó sem esik a gyerek 
mindenek felett álló érdekéről, a szülői partnerségről, a nyitott és 
befogadó iskoláról. Mint ahogy egyáltalán nincs ellenére az sem, 
hogy a nevelésben a pedagógiai megoldásokat egyre szélesebb kör-
ben váltják fel a rendészeti megoldások. Ezek a pedagógusok elége-
dettek az új bérrendszerrel, amely nem a jobb és több munkára, a 
nagyobb tudás megszerzésére ösztönöz, hanem a sunnyogásra, a 
feltétlen lojalitásra. 
 Bizony nagy kár, hogy a felnövekvő nemzedékkel foglalkozók – 
pedagógusok, oktatók – jelentős részének az emberi méltóság nem 
jelent semmit. Bizony nagy kár, hogy a felnövekvő nemzedékkel fog-
lalkozó pedagógusok, oktatók jelentős részének a gyerekjogok, a 
jogállami követelmények, az Európai Unió semmivel sem jelent töb-
bet, mint huszonöt évvel ezelőtt. Sőt! Még nagyobb kár, hogy közü-
lük nem kevés pedagógus számára ezek a szavak szitokszavakká vál-
tak. (Részlet Szüdi János a Galamuson december 3-án megjelent írá-
sából.) http://www.galamuscsoport.hu/tartalom/cikk /425727 
 

 

 

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 pos-
tázunk.  
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.  
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 PSZ: A TANÍTVÁNYAINK MIATT SZÓLUNK! 
 

A gyerekeknek katasztrofális jövőt ígér az oktatás költségvetési fejezete 
 
„Ez a tüntetés egy kicsit más lesz, mint az eddigiek, ez a tüntetés most nem a pedagógusokról szól. Szólhatna a pedagógusbérekről, a 
minősítésről, a munkaterhekről, a munkakörülményekről, a tanítás feltételeiről, a Klik működéséről, lenne panaszunk bőven, de nem 
erről szólunk! Most a tanítványaink miatt szólunk!” – így harangozta be Galló Istvánné, a PSZ elnöke a Pedagógusok Szakszervezetének 
a Magyar Közoktatás Napján „Mentsük meg az oktatást, mentsük meg a jövőnket” címen tartott demonstrációját a november 19-ei 
sajtótájékoztatón. A szakszervezet a tüntetéssel kíván tiltakozni a jövő évi költségvetés oktatást érintő fejezete miatt. 
 
A PSZ elnöke elmondta, a szakszervezet 
1991-ben határozta el, hogy akkor, amikor a 
parlament a következő évi költségvetésről 
tárgyal, november 22-én minden évben 
megtartja a Magyar Közoktatás Napját. 
Ezzel kívánja a döntéshozók figyelmét az 
oktatásra irányítani. A PSZ 1991 óta számos 
akciót szervezett ezen a napon. Ma sokan 
hangoztatják, hogy a köznevelés átszerve-
zésében milyen pozitívumok vannak. Galló 
Istvánné megjegyezte: „Ugyanakkor egy 
nagyon fontos dologról nem beszélnek; a 
gyermekszegénységről.”  
 Idén a PSZ Országos Vezetősége arról 
döntött, hogy a Magyar Közoktatás Napján 
a szervezet a gyermekszegénységgel foglal-
kozzon. Ugyanis minőségi oktatásról nem 
lehet ott beszélni, ahol a gyerekek esnek ki 
a padból az éhség miatt. A PSZ elnökét na-
gyon-nagyon sok helyen arról a tapasztala-
tukról tájékoztatták a kollégák, hogy a gye-
rekek rosszul öltözöttek, alultápláltak, éhe-
sek. Nagyon sok gyereknek a péntek dél-
utáni uzsonna az utolsó elfogyasztott étel, 
és egyáltalán nem biztos, hogy szombat–
vasárnap kap enni. Ezért hétfőn reggel az a 
dadus, aki most nettó 70 ezer forintért dol-
gozik, a saját pénzéből visz be otthonról 
kenyeret meg margarint, hogy amíg a reg-
gelit kiosztják, az éhes gyereknek enni tud-
jon adni. És azért a kis szelet kenyérért is 
összeverekednek a gyerekek.  
  

A PSZ az oktató-nevelő munkát segítő 
dolgozók béremeléséért küzd 

 
Galló Istvánné feltette a kérdést: mivel a 
gyermekeknek nincs érdekérvényesítő ké-
pességük, ki szóljon értük, ha nem a peda-
gógus? S hogyan függ össze a beterjesztett 
költségvetési törvényjavaslat és a gyermek-
szegénység? A köznevelési rendszer átalakí-
tása még nem fejeződött be, az intézmény-
hálózat átalakítása most kezdődik, készül a 
szakképzési koncepció, folyik a Klik átalakí-
tása. Minderről egyelőre csak nyilatkozato-
kat hallani, írásos előterjesztést, ahhoz kap-
csolódó gazdaságossági számítást vagy ku-
tatásokat, tanulmányokat még nem isme-
rünk. A beterjesztett költségvetési törvény-
tervezet számaiból és a nyilatkozatokból 
azonban kiolvasható, hogy profilátalakítás 

és -tisztítás címen megszüntetnek gimnáziu-
mi osztályokat. Figyelni kell a miniszterelnök 
nyilatkozatára is, aki azt mondta, hogy egy 
közepes, gyenge érettségi a munkaerő-
piacon nem használható, helyette a tanu-
lók, a gyerekek szakmát tanuljanak, és for-
málni kell a szülők tudatát is, hogy a gyere-
keiket erre biztassák. A PSZ elnöke kiemelte: 
a gimnáziumi férőhelyek csökkentésével az 
esélyegyenlőtlenséget erősítik. Az iskola-
rendszerben már a diákok 14 éves korában 
szelektálnak, hiszen aki szakközépiskolába 
megy tovább, kevesebb eséllyel tud tovább-
tanulni a felsőoktatásban.  
 A PSZ elnöke arról is beszélt, más orszá-
gokban példa nélküli az – államnak is peda-
gógust és iskolát biztosító kötelességet je-
lentő – tankötelezettségi korhatár leszállítá-
sa. Ezzel szemben Magyarországon 16 éves 
korra szállították azt le. Megemlítette a köz-
nevelési rendszer átalakításához 2011-ben 
készült tanulmányt, amelyben leírták, hogy 
a 16 éves tankötelezettségi korhatár beve-
zetése mintegy 4900 pedagógus-álláshely 
megszüntetését fogja jelenteni, és a rend-
szer évente 10-12 ezer olyan tanulóval szá-
mol, aki mindenféle képesítés nélkül az út-
cára megy. Szólt az alapítványi és a magán-
iskolák finanszírozási gondjáról, pedig azok 
jelentős része nagyon problémás, hátrányos 
helyzetű gyerekekkel foglalkozik, és az oda-
járó gyerekek szülei nem terhelhetők azzal, 
hogy tandíjat fizessenek. Megjegyezte, az is-
kolabuszok pártolásáról szóló nyilatkozatok 
előrevetítik, hogy leporolják azt a 2011-es 
gazdasági számítást, amely szerint azokat a 
kisiskolákat amelyeknek a működtetése nem 
rentábilis, bezárják. Ez 633 általános iskolát, 
52 ezer tanulót érint, és több mint 2 ezer 
pedagógus-álláshely megszűnését jelenti. 
 Galló Istvánné megemlítette, hogy nem 
rendezett megnyugtatóan a kollégiumok 
finanszírozása, hozzátette: „Nagyon fontos-
nak tartjuk, hogy azokat egyértelműen az 
állam tartsa fenn.” A PSZ elnöke kitért az 
oktató-nevelő munkát segítő dolgozók 
gondjaira is. Mint mondta: mindazok, akik a 
pedagógusok mellett dolgoznak – köztük 
dadusok, óvoda- és iskolatitkárok, pedagó-
giai és gyógypedagógiai asszisztensek, rend-
szergazdák –, minimálbérből élnek, és 2008 
óta nem volt béremelésük. Ma a minimál-

béren, illetve a garantált bérminimumon 
foglalkoztatják őket, ebből a pénzből pedig 
nem lehet megélni. Ezért a PSZ a zászlójára 
tűzte, hogy kiálljon az ő bérük rendezéséért, 
annál is inkább, mert a 2014/17-es konver-
genciaprogramban benne van, hogy a Ma-
gyar Kormány a közszolgálatban dolgozók-
nak, beleértve itt konkrétan az oktató-neve-
lő munkát segítő kollégákat is, egy fillér bér-
emelést nem tervez. 
 

Nem munkanélkülieket kell képezni 
 
Ez a tüntetés egy kicsit mégis más lesz, mint 
az eddigiek. Ez a tüntetés most nem a peda-
gógusokról szól. „Szólhatna a pedagógusbé-
rekről, a minősítésről, a munkaterhekről, a 
munkakörülményekről, a tanítás feltételeiről, 
a Klik működéséről, lenne panaszunk bőven, 
de nem ezért szólunk. Most a tanítványaink 
miatt szólunk!” – jelentette ki Galló Istvánné. 
Hozzátette: a jövő évi költségvetési javaslat 
az esélyegyenlőtlenségeket nem csökkenteni 
fogja, inkább tovább tágítja az ollót. A sze-
génység, a gyermekszegénység felszámolása 
nemcsak az oktatásnak a feladata – mondta 
–, de az oktatásnak nagyon fontos a szerepe 
abban, hogy biztosítsa a szegénységből való 
kitörés lehetőségét. Olyan oktatás kell, amely 
a munkaerőpiacra olyan tanulókat ereszt ki, 
akik nem munkanélküliek lesznek, vagy nem 
a közmunkások számát fogják szaporítani. 
Galló Istvánné kijelentette, amennyiben a 
parlament jelenlegi formájában elfogadja 
a  beterjesztett törvényjavaslatot, benne „a 
köznevelést hátrányosan érintő változáso-
kat”, az a gyerekek és az ország jövőjét egy-
aránt visszafordíthatatlanul tönkreteheti. 
Ezért a PSZ azt kéri, hogy a szülők, a nagy-
szülők személyes megjelenésükkel fejezzék 
ki, támogatják az általuk a gyerekek, a társa-
dalom érdekében megfogalmazott szakszer-
vezeti követeléseket.  
 A tüntetés szónokai: Martin Romer, az 
Európai Oktatási Szakszervezeti Szövetség 
(ETUCE) főtitkára, Szenes György, a Magyar 
Pedagógiai Társaság Szakképzési Kollégiu-
mának elnöke, Salamon Eszter, az Európai 
Szülők Magyarországi Egyesületének veze-
tője és Gulyás Balázs is. A demonstráció 
technikai szervezését a Pedagógusok Szak-
szervezete végezte.  M. I. 
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EGYENES BESZÉD A TÜNTETÉSRŐL 
 

A PSZ figyelmeztette a kormányt, nem engedi a gyermekek és az ország jövőjét tönkretenni 
 

Készülődés 
 
Először a Magyar Tudományos Akadé-
mia előtti, egyébként igencsak csendes 
Széchenyi tér telt meg hangokkal nov-
ember 22-én. A Pedagógusok Szakszer-
vezete által a „Mentsük meg az okta-
tást, mentsük meg a jövőnket!” címmel 
meghirdetett tüntetés résztvevői gyü-
lekeztek itt. Ahogy a ködös alsórak-
partra az ország minden tájáról sorra 
befutottak a buszok, egyre több lett a 
szakszervezeti zászló, a különböző 
transzparens, egyre több a PSZ-emblé-
más, fehér kötényes pedagógus. Az üz-
leti világ szellemének megfelelően a 
villamosmegállóhoz vezető lépcsőn, a 
tér több pontján megjelentek a zászló- 
és perecárusok. A tüntetési kellékek 
eladói itt EU-s és magyar zászlót kínál-
tak, no meg sípot és kereplőt. A Szé-
chenyi téren megálló BKV-buszokkal is 
sokan érkeztek. A buszon maradtak 
csodálkozással vegyes kíváncsisággal 
nézték, mi folyik itt? 
 

Zászlók, táblák erdejében 
 
A téren, a Pedagógusok Szakszervezet-
ének rendezvényén 20 ágazati szak-
szervezet és szakmai szervezet képvi-
seltette magát, négy szolidáris érdek-
védelmi szervezet képviselője szólt a 
megjelentekhez a Széchenyi téren. 
Többen nem kívántak élni ezzel a lehe-
tőséggel. Aztán a Pomázról civilként ér-
kezett, jó nevű fúvószenekar rázendí-
tett, és a mintegy tízezer fős tömeg föl-
sorakozott, hogy az MTA-tól a Szalay 
utcába vonuljon. Az úttesten menete-
lőket a járdán állók elismerő tekintete 
kísérte, többen tapsoltak, sokan csatla-
koztak a menethez. Az egyik sarkon egy 
férfi tartott magasra egy táblát: 
„Üzenjük a kormánynak, több tisztele-
tet az oktatásnak!” 
 Persze voltak más táblák is, hiszen a 
PSZ transzparenskészítő versenyt hirde-
tett. A nyertesek jutalma az volt, hogy 
az Országos Iroda elkészítette nagyban 
a transzparenseket. Négy ilyen tábla 
készült, az első szövege az volt:  
 „A NEMZETI ILLIBERÁLIS SZAKKÉPZŐ 
ISKOLA A PIAC IGÉNYEIHEZ IGAZODVA 
A 2015/2016-OS TANÉVBEN FELVÉTELT 
HIRDET AZ ALÁBBI SZAKMÁK IRÁNT ÉR-
DEKLŐDŐ TANULÓK SZÁMÁRA: GYEP-
MESTER (STADION SZAKIRÁNY), KÍSÉR-

LETITANKÖNYV-ÍRÓ, FÉNYEVŐ, KÖZ-
MUNKÁS. A szakiskolai képzés három-
éves.  
 Gyakorlati munkahely minden szak-
mában biztosított.” 
 A második táblára az került: „Ne-
künk csak a bérfeszültség jutott!”, a 
harmadikra: „Aki bezárja az iskolákat, 
az ország jövőjére készít lakatot!”, és a 
negyedikre az, hogy „Szabad ország, 
szabad oktatás!”. Ez utóbbit a vonuló 
tömeg többször skandálta is.  
 

A nagygyűlés: 42 ország, 13 millió 
szolidáris kolléga 

 
A Szalay utcába, az oktatási államtitkár-
ság elé Vangelis 1492 című zenéjére és 
Koncz Zsuzsa előadásában a Ha én ró-
zsa volnék című dalra érkeztek a tünte-
tők, lengtek a transzparensek, többek 
közt: „Kontár kormány”, „A Ti politiká-
tok a mi nyomorúságunk”, „Éljen a 
kormány közmunkán és segélyen”, 
„Vége a birkalétnek” felirattal. Az ál-
lamtitkárság előtt fanfárok adták a tö-
meg tudtára, megkezdődött a nagy-
gyűlés. Az összegyűltek közösen eléne-
kelték a Himnuszt, majd a narrátor, 
Kozma Attila felolvasta az Európai Ok-
tatási Szakszervezeti Szövetség (ETUCE) 
18, a Pedagógusok Szakszervezetének 
megmozdulásával szolidáris tagszerve-
zetének a nevét. Ezután Kulka János 
színművész adta elő Heltai Jenő Sza-
badság című versét nagy sikerrel.  
 A szónokok közül elsőként Martin 
Rømer, az ETUCE főtitkára lépett a mik-
rofonhoz, és arról biztosította a meg-
jelenteket, hogy 42 ország 135 tagszer-
vezetének és 13 millió kollégának a 
szolidaritását hozta el. Beszélt arról, 
hogy a magyar kormány nem figyel a 
pedagógusokra, és semmi jelét nem 
mutatja annak, hogy párbeszédet kí-
vánna folytatni. Egy reform sem sike-
res, ha tanárok nem érzik azt maguké-
nak – jelentette ki, hozzátéve: a kor-
mánynak meg kellene mutatnia, hogy 
elismeri a pedagógusok magas színvo-
nalú munkáját, és magasabb bért kel-
lene nekik adnia. 
 Gulyás Balázs, az internetadó elleni 
tüntetések egyik szervezője többek 
közt arról beszélt a színpadon, hogy 
„sötét és ostoba dolog” az oktatás kivé-
reztetése, ahol már az érettségi lehető-
ségét is elvennék sok fiataltól, és olyan 

szakiskolákba irányítanák őket, ahol 
„egyszer használatos szakmunkásokat 
akarnak legyártani”. Mindezt azért, 
mert Parragh László, az iparkamara el-
nöke így akarja. „Akárhova nézünk, kor-
rupciót és butaságot látunk” – mondta 
Gulyás, és meglehetősen hangos tilta-
kozás közben felidézte Hoffmann Rózsa 
és Simicska Lajos tevékenységét. „Jól 
látszik” – mondta –, „itt már nemcsak a 
tankönyvekkel, hanem az emberekkel is 
kísérleteznek. Nem hagyhatjuk, mert 
akárhová nézünk, csak ötletszerűséget 
látunk. Így van ez az oktatásban is.” 
Idézett egy fiatal költőnő, Kemény Zsófi 
verséből is: „Pedig nálunk sportol az 
egész ország, csak itt a mélyrepülés a 
kedvenc sportág”, majd azzal zárta be-
szédét, hogy ki kell állnunk az európai 
oktatásért. 
 

Az igazi kérdés 
 
Dr. Szenes György, a Magyar Pedagógiai 
Társaság Szakképzési Kollégiumának 
elnöke felszólalása előtt bejátszották 
Orbán Viktornak a Siemens Képzési 
Központ megnyitóján elhangzott mon-
datait:  
 „Az igazi kérdés az, hogy mikor fog-
ják a szülők belátni, hogy a jó szakma a 
munkaerőpiacon többet ér az érettsé-
ginél és számos diplománál is. Mikor 
fogjuk megérteni, hogy az országnak 
nem közepes gimnazistákra, hanem jó 
szakemberekre van szüksége?” 
 Szenes György beszédét a válasz-
adással kezdte: „Miniszterelnök Úr! 
Nem ez az igazi kérdés, az igazi kérdés 
az, hogy mikor fogja ön és a kormánya 
befejezni az ámokfutását a szakképzés 
ellen!” Beszélt arról, hogy jelenleg a 
nyolcadik elvégzése után szakiskolába 
és szakközépiskolába jár a korosztály 
mintegy kétharmada. „És a kétharmad 
hazánkban mindenre feljogosít. Úgy 
gondolom, hogy engem arra jogosít 
fel, hogy ezen kétharmadért szóljak 
egy keveset!” Úgy folytatta: a szak-
képző iskolák helyzete mára katasztro-
fálissá vált, eszközbeszerzés 2010 óta 
nincs, az intézmények felélték tar-
talékaikat, a Klebelsberg Intézmény-
fenntartó Központ (Klik) pénztelen, 
működésképtelen és rugalmatlan – 
sorolta.  
 

(Folytatás az 5. oldalon) 
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P E T Í C I Ó  
  
Mi, akik 2014. november 22-én – a Magyar Közoktatás Napján – gyermekeink és az 

ország jövőjének megmentése érdekében közös cselekvésre határoztuk el magunkat, 
szabad meggyőződéssel és szilárd elhatározással arra a következtetésre jutottunk, hogy – 
a tanítás és a tanulás szabadságának helyreállítása, az oktatás rendszerének az esélyte-
remtés szolgálatába állítása érdekében – megfogalmazzuk követeléseinket, és eljuttatjuk 
azokat  

 
 – Áder Jánoshoz, a Magyar Köztársaság Elnökéhez, 
 – Kövér Lászlóhoz, a Magyar Parlament Elnökéhez, 
 – Orbán Viktorhoz, a Magyar Kormány Miniszterelnökéhez, 
 
cselekvésre szólítva fel őket mint a Magyar Köztársaság felelős vezetőit. 
 

MIT KÍVÁNNAK AZ ÖSSZEGYŰLTEK? 
 

1. Követeljük, a Kormány kiemelten foglalkozzon a gyermekszegénységgel, és tegyen 
konkrét javaslatot annak felszámolására. Ehhez a költségvetésben nevesítetten tervezze 
meg a szükséges fedezetet, hogy a családvédelem, a gyermekvédelem és a köznevelés 
rendszere egymással összefogva és összehangolva segíteni tudjon a rászoruló gyerme-
keknek. Az intézkedés terjedjen ki arra is, hogy anyagi okok miatt egyetlen gyermek se 
veszítse el a továbbtanulás lehetőségét!  

2. Követeljük, a köznevelési intézményekben a nevelő-oktató munkát segítők, a 
technikai, adminisztratív feladatokat ellátók keresetnövekedéséhez a költségvetés bizto-
sítson fedezetet! A keresetek igazodjanak a végzettséghez és a munkában eltöltött évek 
számához! 

3. Követeljük, a Kormány tegyen eleget a szakszervezetekkel, a szakmai szervezetek-
kel való érdekegyeztetési kötelezettségének! 

4.  Követeljük, a Kormány az elmúlt két év tapasztalata alapján vizsgálja felül a köz-
nevelési rendszer működését! A szakszervezetek és a szakmai szervezetek véleményének 
a figyelembevételével végezze el a szükséges korrekciókat! 

5. Követeljük, ne folytassák a köznevelés rendszerének további átalakítását előzetes 
hatástanulmányok és érdemi egyeztetések nélkül! 

6. Követeljük, a Kormány hozza nyilvánosságra a szakképzés és a Klik átalakításának a 
tervezetét! 

7. Követeljük, a Parlament jelen formájában ne fogadja el a 2015. évi költségvetési 
törvényjavaslatot! 

8. Követeljük, a Parlament kötelezze a Kormányt annak részletes bemutatására, hogy 
a köznevelés intézményrendszerének zavartalan működéséhez milyen összeg szükséges, 
és azt építse be a költségvetésbe! 

  
Budapest, 2014. november 22. 
 A demonstráció résztvevői nevében: 
 Galló Istvánné 

 a Pedagógusok Szakszervezetének elnöke 

EGYENES BESZÉD A TÜNTETÉSRŐL 
 

 

(Folytatás a 4. oldalról) 
 
Álláspontja szerint az nem megoldás, hogy 
a szakképző iskolákat egy másik központ-
ba, a gazdasági tárcához terelik be. Azt 
szorgalmazta, hogy az intézmények kapják 
vissza pedagógiai, szakmai és gazdasági 
önállóságukat. 
 Salamon Eszter, az Európai Szülők 
Magyarországi Egyesületének képviselője 
felidézte, hogy 25 éve fogadta el az ENSZ 
közgyűlése a gyermekek jogairól 
szóló egyezményt. Szerinte min-
denkinek a közös felelőssége az 
ebben foglaltak védelme. Fel-
tette a kérdést: az rendben van-
e, hogy a diákok és a szülők 
jogait gyakorlatilag megvonta a 
törvény, és nincs szándék a 
kulcskompetenciák fejleszté-
sére, hogy a szakképzés munka-
nélkülieket képez, és rendőrök 
vannak az iskolákban? 
 

Megtámadták a PSZ elnökét 
 

Galló Istvánné, a Pedagógusok 
Szakszervezete elnökének be-
széde (melyet a 16. oldalon 
olvashatnak) után került sor a 
Petíció átadására, melyet alább 
láthatnak. Mindez idő alatt 
Verdi Nabucco című operájából 
a rabszolgák kórusa szólt. A tün-
tetést egyenes adásban köz-
vetítő ATV itt befejezte a köz-
vetítést.  

 Csakhogy miközben a szó-
nokok elindultak az államtit-
kárság kapujához, hogy átnyújt-
sák a tüntetők követeléseit, a 
tömegből kivált egy nő és egy 
férfi, hogy rátámadjanak Galló 
Istvánnéra. Ezt csak azok vették 
észre, akik közvetlenül a szó-
nokok előtt haladtak. A férfi azt 
üvöltötte a PSZ elnökének ar-
cába: „Asszonyom, le kéne mon-
dani!” A nő azt ismételgette: 
„Hogy van önnek joga?!” – majd 
félrelökte azokat, akik megpró-
bálták a petíció átadásához az 
utat biztosítani. Végül mindket-
tőjüket sikerült leszerelni, a 
petíciót átadni.  

 A nagygyűlés a Szózat el-
éneklésével véget ért, de ez a 
váratlan és gusztustalan epizód 
az ott levőkben keserű szájízt 

hagyott. S hogy azoknak, akik a cikket ol-
vassák, ne legyen hasonló élményük, ide-
másolnám egy, az ATV közvetítését néző 
nyugdíjas adjunktus levelét: 

 „Nagy figyelemmel és együttérzéssel 
néztük végig a Szalay utcai – mozgósító 
hatású – tüntetést. Jól tervezett, szerve-
zett és tartalmas volt, alkalmas arra, hogy 
felhívja a figyelmet a köz- és a felsőoktatás 
tarthatatlan helyzetére. Imponáló az ága-
zati és a külföldi szakszervezetek egész 

sorának szolidaritása. Kitűnő szónokok 
taglalták a temérdek gondot. Galló Ist-
vánné hatásosan szólította meg a minisz-
terelnököt. Több volt, mint szimbólum a 
kezdés (Himnusz) és a befejezés (Rabszol-
gák kórusa). A petíció nyilvános megfogal-
mazása és továbbjuttatása okos, ideillő 
eleme volt a megmozdulásnak. Kellett már 
ez az élmény mindnyájunknak. Tisztelettel: 
Bernáth József, Pécs” 

- millei – 
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SZABÓ GYÖRGY: A JÁTÉK NEM JÁTÉK 
A gyerek a játékelmélet formájában a társadalmi dilemma megtapasztalására is fogékonyabb 

 
A játékelmélet a matematika egyik, tudományágak közé egyértelműen nehezen besorolható ága, amely azzal a kérdéssel foglalkozik, 
hogy mi a racionális (ésszerű) viselkedés olyan helyzetekben, ahol minden résztvevő döntéseinek eredményét befolyásolja a többiek 
lehetséges választása. Vagyis a játékelmélet a stratégiai problémák elmélete. Alapjait Neumann János fektette le egy 1928-as munkájá-
ban, egységes matematikai keretének kidolgozását és ezen belül a játékok gazdag választékának osztályozását ő indította el. Magyaror-
szágon ma Szabó György fizikus, az MTA doktora tanítja. A játékelmélettel 16 éve kezdett el foglalkozni, amikor a fiától ajándékba meg-
kapta Karl Sigmund Az élet játékai című könyvet. Akkor jött rá, a játék sokszereplős változata majdnem olyan, mint egy fizikai modell. A 
játékelméletet ma már használja a fizika mellett a biológia, a közgazdaságtan is. Szabó György szerint az oktatásban kifejezetten helye 
lenne, sőt kiválthatna tantárgyakat is. Például az etikaoktatást a játékelméletre alapozva a gyerekek is jobban élveznék, mivel számukra 
vonzó problémákkal szembesülnének, és ezáltal jobban megmaradna bennük, hogy miért kell tisztességesnek lenni. 
  
–  Ön szerint mennyire fontos a játék az ember életében? 
 
–  A játékot gyermekkorunkban arra használjuk, hogy azon keresz-
tül tegyünk szert arra a rutinra, amellyel boldogulni fogunk, tanuljuk 
meg azokat a trükköket, módszereket, amelyeket felnőttkorunkban 
hasznosítunk. Felnőttkorban is nagyon hasznos, mert a játék szinte 
minden esetben egy valós élethelyzet leegyszerűsített változata, így 
rengeteg mindent lehet a segítségével megtanulni és elsajátítani. 
 
–  Ezért született meg az úgynevezett játékelmélet?  
 
–  Én azt hiszem, hogy amióta van matematika, és van játék, azóta 
van játékelmélet is. Akkor, amikor az élethelyzeteket megpróbáljuk 
úgy leegyszerűsíteni, hogy a különböző döntésekhez tartozó érték-
ről vagy nyereményről meg tudjuk mondani, melyik a számunkra, 
és melyik a másik fél számára a jobb megoldás, akkor már használ-
hatjuk a matematika eszközeit és fogalmait arra, hogy annak segít-
ségével találjunk optimális megoldást az adott helyzetre. 
 
–  Mikor kezdett mindez a matematika nyelvén megfogalma-
zódni? 
 
–  Publikált cikkek a XX. század elejéről vannak dokumentálva, de 
mondják a matematikusok, hogy már a XVIII–XIX. században is írtak 
olyan problémáról, ami mai fogalmaink szerint a játékelmélet kö-
rébe tartozik. Csak akkor még nem játékelméletnek hívták. Maga a 
kifejezés Neumann Jánostól származik. Oskar Morgenstern neo-
klasszikus matematikus-közgazdásszal közösen írt „Játékelmélet és 
gazdasági viselkedés” (The Theory of Games and Economic 
Behavior) című, 1944-ben megjelent művükben már azt is jelezték, 
hogy a játékelméletet közgazdasági problémák vizsgálatára is lehet 
használni. Morgenstern hozzájárulása a könyvhöz igazából legin-
kább arról szólt, hogy felismerte, hogy az a játékosfogalom, amit 
Neumann János bevezetett a játékelméletben, az egy az egyben 
megfelel az üzletember viselkedésének vagy magatartásának. 
Vagyis az üzletemberek egymás ellenében próbálnak döntéseket 
hozni, próbálják a saját érdekeiket minél jobban érvényesíteni, egy-
általán nem törődve azzal, hogy mi történik a másikkal. A játékel-
mélet az eredeti megfogalmazásban kifejezetten az önző játékos 
önző magatartásának az érvényesítéséről szól. Mint ahogy a leg-
több játékban is az a cél, hogy valaki győzzön. A játéknak ezt a fajta 
tulajdonságát, alaptermészetét átvette maga a játékelmélet is. 
 
–  Azért a játékelmélet mégiscsak több valamivel, ugye?  
 
–  Hogyne! Abban minden fogalmat tudunk definiálni. Tudjuk defi-
niálni azt, hogy mit jelent az önző játékos, mit jelentenek a dönté-
sek. A játékelmélet első könyve igazából arról szól, hogy van kettő 

vagy több játékos, mindegyikük számára létezik néhány döntési 
lehetőség, amelyek közül választhatnak, miközben mindenki tudja, 
hogy az ő meg a másik nyereménye a különböző döntési helyzetek-
ben mennyi lesz. És akkor agyalni kell, használni a matematikát, 
figyelembe venni nemcsak a saját, de a másik nyereményét is. Sőt 
azt is, hogy a másik is okos játékos, nem fog butaságot csinálni, és 
ezzel biztosítani nekem az extraprofitot, ha az a saját érdekei elle-
nében van. A játékelmélet nagyon komplex problémaként szembe-
sített bennünket olyan élethelyzetekkel, hogy minden játékos meg-
próbálja a lehetőségei keretén belül a lehető legjobb eredményt 
elérni. Mivel a korábbi elvárások szerint csak egy célfüggvényt kel-
lett optimálni, ez volt az az újdonság, amit a játékelmélet letett az 
asztalra.  
 
–  Hogyan fejlődött ez tovább? Mert bennem naiv kívülállóként 
az a kép él, hogy azért jó a játékelmélet, mert arra tanítja meg az 
embert, hogy ne csak a maga hasznát nézze, hanem próbálja meg 
a legoptimálisabb megoldást megtalálni úgy, hogy mindenki jól 
járjon. Tehát nem ellentéteket kell szítani, és a másikat megsem-
misíteni, hanem olyan eredményre kell törekedni, ami adott eset-
ben mind a kettőnknek jó. 
 
–  Ez volt a cél, és az volt a remény, hogy ezt tényleg meg lehet 
csinálni. A közgazdaságtan hajdani elképzelése erre a reményre 
épült, vagyis, hogyha hagyjuk, hogy mindenki a lehető legjobb tu-
dása szerint vagy a legjobb döntése szerint követi a saját érdekeit, 
akkor az jó lesz a közösségnek is. Néhány évvel a játékelmélet köny-
vének megjelenése után azzal kellett szembesülniük a matematiku-
soknak, hogy nagyon gyakori az olyan élethelyzet, amelyben ha az 
egyéni érdek maximálására való törekvéssel próbálunk döntést 
hozni, akkor ez nemcsak a közösségnek, de az egyénnek is rossz 
eredményt hoz.  
 
–  Ez a mai gyakorlat, hisz azt látjuk, hogy mindenki a maga 
érdekének optimálására törekszik, és nem érdekli, ha a többieket 
hátrány éri…  
 
–  Mondok erre egy egyszerű példát, ami remekül megvilágítja ezt 
a helyzetet. A játék neve adományozó játék. Két játékos van, maga 
és én. Arról döntünk – egymástól függetlenül, nem tudva, hogy a 
másik mit fog dönteni –, hogy felajánlunk-e ezer forintot azért, hogy 
a másik kapjon 2 ezer forintot. Mi itt a legjobb megoldás? A közös-
ség számára az, ha mind a ketten befizetjük az ezer forintot, mert 
akkor megduplázzuk a pénzünket. Az egyén számára az a legjobb 
megoldás, ha ő nem fizeti be, hanem elfogadja a másiktól kapott 
adományt. (Ezért adományozó játék a neve.) Mind a két játékos 
számára igaz, hogy neki nem érdemes befizetni, mert az számára 
veszteséget fog jelenteni.  (Folytatás a 7. oldalon) 
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 SZABÓ GYÖRGY: A JÁTÉK NEM JÁTÉK 
 

 

(Folytatás a 6. oldalról) 
Ha mind a ketten az egyéni önzés alapján 
hozzuk a döntésünket, akkor egyikünk sem 
nyer. Az ezerforintos plusznyereményhez 
képest nulla lesz a nyereményünk. Ha raci-
onálisan egyéni érdekeinket próbáljuk ér-
vényesíteni, akkor kifejezetten az a játékel-
méleti javaslat, hogy nem szabad fizetni 
ilyen helyzetben. Ez tapasztalható a min-
dennapi életünkben is, vagyis az emberek 
nagyon ritkán tesznek olyat, ami a saját 
érdekeik ellenében van, még akkor is, ha az 
a közösség számára hasznos. 
 
–  Van olyan optimális játékváltozat, 
olyan élethelyzet, amely mindenki szá-
mára megfelelő, és ettől előnyt élvez még 
az egyén is? 
 
–  Természetesen, ott, ahol ez a dilemma-
helyzet nem létezik, vagyis ahol az egyéni és 
a közösségi érdek egybeesik.  
 
–  Ön szerint az oktatásban helye lenne-e 
a játékelmélet tanításának? 
 
–  Kifejezetten helye lenne, sőt sok tantár-
gyat elvileg ki is válthatna.(Például az etika-
oktatást a játékelméletre alapozva a gyere-
kek is jobban élveznék, mivel számukra 
vonzó problémákkal szembesülnének, és 
ezáltal jobban megmaradna bennük, hogy 
miért kell tisztességesnek lenni.) De vannak 
már pozitív kísérletek is, két tanár már el-
kezdte a játékelmélet oktatását: Leitner 
Lászlóné Borika a nyíregyházi Kossuth Lajos 
Evangélikus Gimnáziumban, Deli Zsigmond 
pedig Dél-Budán, egy szakközépiskolában, 
kicsit kevesebb óraszámban. Az ő tapaszta-
lataik lenyűgözőek! Bori mesélte, hogy ami-
kor játékelméletből az első órát megtartotta, 
akkor a gyerekek az órát követő 2–3. szünet-
ben is azzal foglalkoztak, hogy mit hallottak 
játékelméleti órán. Ennyire közel áll hozzájuk 
maga a probléma, a megközelítés. Még az a 
gyerek is fogékony rá, hogy egy társadalmi 
dilemmát játékelmélet formájában megta-
pasztaljon, azzal szembesüljön, amelyik 
egyébként mondjuk a Pitagorasz-tételnél 
már feladja a matematikát. A matematikai 
ismereteket nagyon sokan soha nem fogják 
használni, a játékelméleti ismeretekkel vi-
szont mindennap szembesülni fognak. Azon-
kívül ha valakivel a „miért vagyok én tisztes-
séges” problémákat a játékelméleten keresz-
tül tapasztaltatjuk meg, akkor nem papolás-
sal, hanem valóban az értelmére hatva tud-
juk kialakítani benne a tisztességes magatar-
tásban rejlő előnyöket, miért jobb az, ha 
mindenki ezt követi. 

–  Hivatalosan is van fogadókészség a 
játékelmélet oktatására?  
 
–  Nincs. Igazából nem tudok ilyen 
kísérletekről. Pontosabban szólva volt egy 
kísérlet, Filep László matematikus a 80-as 
években elkezdte a játékelméletet oktatni. 
Írt is egy középiskolás szakköri füzetet, a 
játékokba rengeteg játékelméletet, renge-
teg matematikát belelopva, de az lényegé-
ben kipusztult. Ebből a szempontból Leit-
ner Lászlóné azért szerencsés, mert Filep 
László nyíregyházán tanított, és ő tanuló-
ként személyesen megtapasztalta az elő-
adásait. A fogadókészséggel kapcsolatban 
nekem erős kétségeim vannak, mert fizi-
kusként és fizikát tanító oktatóként vagy 
tanárként azt látom, hogy a mai oktatás-
politika a természettudomány tekintélyét 
gyengíti, annak fontosságát próbálja le-
csökkenteni, kisebbíteni. És ez a gyereke-
ink érdekét tekintve, a jövő generáció 
szempontjából kétségbeejtő, csak bűnként 
tudom értelmezni.  
 
–  Miért? 
 
–  Amikor mi a játékelméleti eredménye-
inket publikáljuk valamelyik fizikus- vagy 
biológus-folyóiratban, akkor azt látjuk, 
hogy ezeket a cikkeket a vezető szocioló-
gusok vagy viselkedéskutatók olvassák. Ők 
már rájöttek, hogy a játékelmélet és az 
abból kinőtt evolúciós játékelmélet azért 
fontos, mert leírja, hogy a tisztességes ma-
gatartást hogyan lehetne megfelelő törvé-
nyekkel érvényesíttetni. Ezt pedig a dön-
téshozásban hasznosítani lehetne. A köz-
gazdászok egy kisebbségben levő része is 
elkezdte használni, de a zömük még min-
dig játéknak tekinti a játékelméletet. Pedig 
a jelenlegi közgazdasági válságok hátte-
rében nyilvánvalóan és letagadhatatlanul 
ott van, hogy nem tudják értelmezni a köz-
gazdasági folyamatokat, nagyon sok min-
dent nem értenek. Nagyon sok problémás 
helyzetet meg lehetett volna előzni azzal, 
ha minden közgazdász a mélységéig érti a 
társadalmi dilemmák természetét és min-
dennapi életünkre gyakorolt hatását. Ha a 
liberalizmus szellemében a globális gazda-
ságpolitikákat ránk szabadító, a szabályo-
kat kidolgozó közgazdászok értették volna 
10-20 évvel ezelőtt a szabadpiaci elvek 
következményeit, akkor valószínűleg úgy 
fogalmazták volna meg a szabályozórend-
szereket, hogy azok visszafogták volna az 
élősködést és a másik kizsákmányolását. 
Ezzel a válságok nagy valószínűséggel elke-
rülhetők lettek volna.  

–  A játékelmélet és az evolúciós játékel-
mélet között mi a különbség? 
 
–  Az evolúciós játékelmélet fogalma May-
nard Smith biológustól származik, aki a dar-
winizmus matematikai leírásánál a játék-
elmélet nyereménymátrix fogalmát az 
utódlétrehozó képesség számszerűsítésére 
használta. A segítségével ki lehet számítani, 
hogy egy bonyolult ökológiai rendszert ho-
gyan lehet a matematika eszközeivel leírni 
és kézben tartani. Az evolúciós játékelmélet 
a biológiában indult a 80-as években. Csak 
hát a biológusok is ugyanattól szenvednek, 
mint a közgazdászok, hogy matematikát vi-
szonylag keveset tanultak. Az a természet-
tudományos gondolkodásmód hiányzott az 
ő oktatásukból, világképükből, amit a fizika 
képvisel talán a legtisztábban. Ma már nem 
hiányzik. Ma már nagyon sok biológus szá-
mára természetes, ha egy ökológiai rend-
szert vizsgál, statisztikai elemzést végez, 
akkor a számítógépen matematikai modellt 
hoz létre, és annak segítségével értelmez-
heti a jelenségeket. Ez lényegében ugyanaz, 
mint amit a fizika csinált a XIX. század végé-
től, a XX. század elejétől.  
 
–  Akkor ezek szerint a pedagógiai játék-
elmélet is létrehozható? 
 
–  Én most azon fáradozom, hogy kezdjék 
el a játékelmélet oktatását a középiskolá-
ban. Ennek alapfeltétele, hogy legyen ta-
nár, aki tudja oktatni. Ma játékelméletet 
általában közgazdasági egyetemeken ok-
tatnak, a hallgatók 90 százaléka úgy kap 
diplomát, hogy egy-két órányi játékelmé-
leti tudást szed össze, ami igazából sem-
mire sem elegendő. Nem terjedt el a köz-
gazdaságtanban, és messze nincs olyan 
szinten az alkalmazása, a szükségességé-
nek az elfogadása, mint mondjuk a fiziká-
ban. Néhányan Budapesten és egy-két 
vidéki egyetemen is kis létszámú kurzu-
sokban tanítunk már biológus, fizikus hall-
gatóknak evolúciós játékelméletet. Köz-
gazdászoknak nem. Jövőre szeretnék elin-
dítani egy játékelméleti kurzust az ELTE-n a 
fizika szakos tanároknak, kifejezetten 
azért, hogy ők legyenek az első fecskék, 
akik az ilyen típusú oktatást el tudják vinni 
az iskolákba. De nagyon nehéz úgy megta-
nulni vagy tanítani a játékelméletet, hogy 
nincs meg mögötte az a kultúra, az a rutin-
szerű oktatási gyakorlat, szakmódszertani 
rutin, ami mondjuk ott van a fizikában, a 
matematikában, biológiában.  
 

(Folytatás a 8. oldalon) 
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A JÁTÉK NEM JÁTÉK 
(Folytatás a 7. oldalról) 
Igazából még azt sem tudjuk, hogy a különböző fo-
galmakat, játékokat hogyan lenne érdemes megtaní-
tani. Viselkedéskutatók már tudják, hogy például az 
én és a közösségi érdek, az egoizmus meg az önzet-
lenség kialakulása a gyerekeknél hároméves korban 
kezdődik el. Tehát játék formájában nagyon sok min-
dent már az óvodában kellene elkezdeni oktatni, és 
valószínűleg jó lenne rengeteg ilyen jellegű játékkal ta-
nítani az általános iskolában. De ehhez tényleg ki kell 
tapasztalni, hogy ezt hogyan kell csinálni. És itt jön a 
baj: ezt egy kutató nem csinálhatja, mert a gyerekkel 
egészen másképp kell kommunikálni, mint ahogy 
egyik kutató a másikkal beszéli meg a dolgokat. 
 

–  Tehát pedagógusnak is kéne lennie? 
 

–  Igen. A tanárok nagyon fogékonyak, készsége-
sek, és nagyon szívesen részt vennének benne, ha 
nem lenne a nagy leterheltség az egyik oldalon, a 
másik oldalon meg hogy fizikatanárként kell-e új állás 
után nézni a következő esztendőben. Kérdezte a já-
tékelméleti oktatás kilátásait. Én azért vagyok szkep-
tikus, mert a mai tudománypolitika képviselőiben 
nem látom a meggyőződést, a hitet abban, hogy az-
zal tesszük a legjobbat a gyerekeinknek, ha a termé-
szettudományos gondolkodás irányában lévő készsé-
get akkor alakítjuk ki bennük, amikor erre a legfogé-
konyabbak. Vagyis az általános iskola felső tagozatai-
ban és a középiskolában. Nem látom, hogy elfogadják, 
az a legjobb, amit tehetünk velük, hogy olyan tudást 
adunk a kezükbe, amivel később az élet folyamatait, a 
társadalmi jelenségeket is meg tudják érteni.  
 

–  A matematikatudás hiányán túl mi hiányzik 
még? Pénz?  
 

–  Először is kormányzati szándék kellene, másod-
szor vissza kellene adni a természettudományok te-
kintélyét. Ehhez a jelenlegi oktatáspolitikában igazá-
ból pálfordulásra lenne szükség. Jelenleg ugyanis 
olyan trend érvényesül, hogy inkább csökkenjen a 
természettudományos órák száma, az ilyen jellegű 
képzés vagy tudás mennyisége. Én azt láttam, és ter-
mészettudományos tárgyakat oktató gyakorló taná-
rok is arra panaszkodnak, hogy az adott óraszám 
mellett már nem lehet megtanítani azt, amit az alap-
tantervben például kötelező tudásként elvárnak, 
vagy előírnak a gyerekek számára. Vissza kellene ad-
ni az eredeti óraszámot, sőt inkább egyéb, nem ter-
mészettudományos tantárgyak terhére kellene a já-
tékelmélet tanítására és annak a szemléletmódjára 
óraszámot biztosítani.  
 

–  Köszönöm az interjút. Van-e még valami, amit 
szeretne elmondani? 
 

–  Csak annyit, az, aki szeretne ehhez a projekthez 
csatlakozni, nyugodtan keressen meg engem, e-mail 
címem: szabo@mfa.kfki.hu. 
  

(Új fejlemény, hogy az ELTE befogadta ezt a kezde-
ményezést a szakmódszertani pályázatába.) 

 

Millei Ilona 

 

A helyezés siralmas, de nem meglepő 
Az oktatásban Mexikó, Brazília, Oroszország, India szintjére süllyedtünk 

 

Magyarország 60 ország közül az 51. helyre esett a rangsorban az oktatás 
minősége és a szellemitőke-vonzó képesség terén a legfrissebb „World Ta-
lent Ranking”-lista szerint. Pedig tíz éve még a 16. helyen álltunk. Bulgáriát 
és Horvátországot rosszabbul, Lengyelországot, Csehországot, Romániát vi-
szont sokkal jobban értékelték nálunk. 
 

A legújabb World Talent Ranking listáján az első tíz helyezettből nyolc európai ország 
van, az élen csak liberális piacgazdaságok találhatóak. Az egyetlen kakukktojás Malajzia 
– írja az Alapblogon Faragó Ferenc befektetésialap-kezelő. Úgy véli, Románia nagy 
ugrása felfelé igen érdekes. Mint írja: „Egyre több dologból látszik, hogy fejlődés van 
ott. Az olaszok helyezése lesújtó, nagyon komoly gondok vannak az olasz oktatással és 
szellemitőke-vonzó képességgel, az nem véletlen, hogy kitermeltek egy Berlusconi-féle 
idiótát” – jegyzi meg az Olaszországot jól ismerő szakember. 
 „Magyarország helyezése egészen siralmas, de nem meglepő. Főleg ha a helyezé-
sek evolúcióját nézzük, 2005–2013, az elmúlt tíz év egy zuhanórepülés” – írja. Ugyanis 
2005-ben – akkor még 50 vizsgált ország között – a 16. helyen álltunk, Norvégia és Né-
metország közelében. Ezután lassú lemorzsolódás következett, a 2014-es felmérésben 
hatvan ország közül az 51. helyen állunk (táblázat a cikk cégén, Magyarország piros 
nyíllal jelölve). Szomszédaink a legutóbbi listán Brazília, Mexikó, Oroszország, India, 
picit távolabb Olaszország és Szlovénia voltak. A lista legelején, az első öt helyen Svájc, 
Dánia, Németország, Finnország, Malajzia. A sereghajtók, az 56–60. helyen, de nem túl 
távol tőlünk, Dél-Afrika, Peru, Horvátország, Venezuela és végül Bulgária. 
 

 
Forrás: Privátbankár.hu 

IMD World Talent Ranking 2005–2014 
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MOZAIK 9 

 
ELENGEDHETETLEN A KÖZOKTATÁS 

TÁMOGATÁSÁNAK NÖVELÉSE 

Villáminterjú az oktatás költségvetéséről Lovász Lászlóval, az MTA elnökével 
 

Bár a kormány azt állítja, hogy a jövő évi költségvetésben több pénz jut az oktatásra, mint idén, oktatáskutatók, szakmai és szakszervezetek, 
köztük a PSZ is, vitatják ezt. Bár ebben a vitában Lovász László, az MTA elnöke nem vett részt, a Pedagógusok Lapja költségvetéssel kapcso-
latos kérdéseire készséggel válaszolt. Szerinte az oktatás támogatásának már kismértékű csökkentése is aggodalomra ad okot, a középfokú 
oktatás és a felsőoktatás finanszírozása és fejlesztése egyaránt szükséges. Az MTA kész szakmai támogatást nyújtani a jogalkotóknak ahhoz, 
hogy felelős döntések szülessenek. 
  

–  Az MTA elnökeként mit szól ahhoz, 
hogy a következő évi költségvetési javas-
latból úgy tűnik, az oktatásra kevesebb 
pénz jut, mint idén? 
 –  A pedagógusok közoktatásban vég-
zett munkája az alapja a kutatói utánpótlás 
biztosításának, mely feltétele a nemzetgaz-
dasági szempontból egyre jelentősebb sze-
reppel bíró hazai kutatás-fejlesztés további 
fejlődésének. Egyetértek tehát azzal, hogy az 
oktatás támogatásának már kismértékű 
csökkentése is aggodalomra ad okot. Ellenke-
zőleg, a közoktatás támogatásának növelését 
tartom elengedhetetlennek ahhoz, hogy az 
ország gazdasága minőségi alapokon tudjon 
működni. 
 –  A középfokú oktatás kiadáscsökken-
tése döbbenetes mértékű: az idei évhez ké-
pest 24,5 százalékkal, 68 milliárd forinttal 
csökken a középiskolákra szánt állami köl-

tés. Ezt csak a gimnáziumok bezárásával 
vagy osztálylétszámaik csökkentésével lehet 
kompenzálni. Az állam a jelenlegi 128 ezer-
ről a felére akarja csökkenteni a gimnáziu-
mokban tanulók számát. Ennek az lesz az 
eredménye, hogy egyre kevesebben juthat-
nak majd be a felsőoktatásba is. A felsőok-
tatási intézmények viszont 26 milliárddal 
többet kapnak, mint idén. Ön szerint a ma-
gyar versenyképesség megőrzése, sőt javí-
tása szempontjából jó irányba halad az or-
szág ezekkel a lépésekkel? 
 –  Kérdésében a középfokú oktatás és a 
felsőoktatás támogatására fordított össze-
geket állítja szembe egymással. Úgy gondo-
lom, hogy a két terület finanszírozása és fej-
lesztése egyaránt szükséges, ha stratégiai 
felfogással gondolkodunk az oktatás ügyéről. 
A gimnáziumok a tehetséggondozásban, va-
lamint a tanulmányaikat a felsőoktatásban 

folytatni szándékozó diákok szakértő felkészí-
tésében nélkülözhetetlen szerepet vállalnak. 
Biztosítani kell a feltételeket ahhoz a gimná-
ziumok számára, hogy ezt a munkát folytat-
hassák. A felsőoktatási intézmények támoga-
tásának tervezett növelése pedig elengedhe-
tetlen az intézményrendszer fenntartható 
működése és nemzetközi versenyképességé-
nek megőrzése érdekében. 
 Bízom benne, hogy a költségvetés vitájá-
nak eredményeképpen az oktatás költségve-
tési támogatása a 2015-ös évben úgy alakul, 
hogy a fenti céloknak meg tudnak felelni az 
intézmények. Az MTA közfeladatának meg-
felelően kész szakmai támogatást nyújtani a 
jogalkotóknak ahhoz, hogy az oktatás finan-
szírozását illetően a tudományos szempon-
tokat is figyelembe véve felelős döntések 
szülessenek.  

M. I. 
 

 

Korrigálhatják a szakképző 
pedagógusok életpályamodelljét 

 

Mindössze fél éve lesz a Nemzetgazdasági Minisztériumnak (NGM) arra, hogy a szak-
képző iskolákat a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtól (Klik) saját fennhatósága 
alá vonja – mondta a Napi Gazdaságnak Odrobina László szakképzésért és felnőttkép-
zésért felelős helyettes államtitkár. 
 Odrobina László az interjúban úgy vélekedett, az átszervezéssel a szektor átláthatóbb és 
működőképesebb lesz. Jelenleg a Klik szakképző iskoláival kapcsolatosan minden komo-
lyabb döntést magasabb szinten kell meghozni, így például az 5 millió forint feletti beszerzé-
seket még a tankerületi igazgató sem hagyhatja jóvá, ezeket kizárólag a Klik elnöke enge-
délyezheti. Márpedig a szakképző iskolákban ilyen döntéseket gyakran kell hozni, és ezek 
késedelme napi szintű problémákat okoz a képzés normális menetében – mondta. 
 Az év elejétől kezdve átvizsgálják a szakképző intézményeket, előkészítik az átvétel 
folyamatát, és minden esetben a helyi viszonyokat szem előtt tartva döntik el, melyik iskolát 
melyik centrumba integrálják – tette hozzá. 
 A finanszírozást illetően közölte: az a cél, hogy az iskola hozzájáruljon saját fenntartásá-
hoz, de nem kell önfenntartónak lennie. Az általuk kidolgozott modell célja nem a 
pedagóguselbocsátás, és nem is lehet közvetlen következménye – mondta. 
 A helyettes államtitkár arról is beszélt a lapnak, hogy korrekciókat terveznek a pedagó-
gus-életpályamodellen belül. Elképzeléseik szerint olyan struktúrát alakítanak ki, amelyben 
a mérnök, közgazdász akkor is részesül a pedagógus-életpálya előnyeiben, ha nincs peda-
gógiai diplomája, ugyanakkor már elkezdte a módszertani ismeretek elsajátítását. 
 Közölte továbbá, hogy szeretnék ismét életre hívni a gyakorlati oktatásvezető pozícióját, 
ő tartja majd a kapcsolatot az iskolákban a gyakorlati képzést szervező vállalatokkal. 

MTI 

Átadták a Rátz Tanár Úr 
Életműdíjakat 

 

„A tudásalapú társadalomban a legfontosabb 
infrastruktúra az oktatás, ezért ne csak a világhírű 
tudósaink, hanem tanáraik nevét is ismerjük…” – 
így szól a Rátz Tanár Úr Életműdíj mottója. A Ma-
gyar Tudományos Akadémián idén november 
27-én adták át a Rátz Tanár Úr Életműdíjakat. Az 
Ericsson Magyarország, a Graphisoft és a Richter 
Gedeon Nyrt. által létrehozott Alapítvány a Ma-
gyar Természettudományos Oktatásért 2001 óta 
ítéli oda az életműdíjat, amely mára a hazai ter-
mészettudományos oktatás, és egyben a közok-
tatás egyik legrangosabb elismerése lett. A sze-
mélyenként 1,5 millió forintos díjat évente két-
két matematika, fizika, kémia és 2005 óta két 
biológia szakos tanárnak ítélik oda, akik kimagas-
ló szerepet töltenek be tárgyuk népszerűsítésé-
ben és a fiatal tehetségek gondozásában.  
 2014 díjazott tanárai: Kubatov Antal (mate-
matika); Békefi Zsuzsa (matematika); dr. Tóth 
Eszter (fizika); Zátonyi Sándor (fizika); dr. Böd-
diné dr. Schróth Ágnes (kémia); Endrész Gyön-
gyi (kémia); dr. Szalainé Tóth Tünde (biológia); 
dr. Kánitz József (biológia) 
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Te is segítsd az éhező 
gyermekeket! 

Az Éhező Gyermekekért Alapítvány pályázati felhívása 
 

Az Éhező Gyermekekért Alapítvány  meghirdeti rövidfilm-
készítő pályázatát. A pályázat szeretné fölhívni a figyelmet 
az éhező gyermekekre, s mozgósítani szeretné a legfiata-
labbakat is arra, hogy korosztályuk és az idősebbek körében 
a lehetőségeik szerint segítsék a legszegényebbeket! 
Készíts rövidfilmet, melyben felhívod a figyelmet az éhező 
gyermekekre, s mozgósítani igyekszel segítésükre. 

Korosztályok: 

 általános iskolás 

 középiskolás 
Mindkét korosztályban 5-5 nyertest választanak ki, akik 
közül 1-1 fődíjat ítélnek oda. A zsűri egy-egy különdíjjal is 
jutalmazhat pályaműveket indokolt esetben. 

Formai követelmények: 

 A rövidfilmnek legalább 3 percesnek kell lennie, 
de 5 percnél ne legyen hosszabb! 

 Formátum: AVI, MOV, MP4, MPEG, WMV 

Egyéb feltételek: 
A pályázatot erre az e-mail címre várják 2015. január 20-ig: 
ehezo.gy@gmail.com 
Kérjük, hogy az alkotás mellett a  pályázó tüntesse föl ne-
vét, születési idejét, lakcímét, e-mail címét, telefonszámát, 
iskolája nevét, címét, ha van, a pályázata elkészítésében 
segítséget nyújtó felnőtt (pl. pedagógus, szülő) nevét! 

Díjazás: 
Az öt-öt  legjobb rövidfilm készítőit különféle cégek részesí-
tik jutalomban, az alapítvány az 5-5 alkotást közzéteszi 
honlapján. 

Díjátadó: 
A pályázat eredményhirdetése 2015. február elején lesz. 

GYERMEKSZEGÉNYSÉG ÉS OKTATÁSPOLITIKA 
 
A gyermekszegénység mértéke és az oktatás eredményessége között minden országban erős kapcsolat van. E kapcsolat 
erősségét az határozza meg, hogy az oktatás mennyire szelektív, és mennyire képes kompenzálni a társadalm i hátrányok 
tanulásra gyakorolt negatív hatását. 

 
Mivel a magyar közoktatás európai összehasonlí-
tásban mindkét szempontból borzasztóan gyen-
gén teljesít, a tanulók szociális helyzetének rom-
lása automatikusan az iskolai kudarcok (rendkívül 
alacsony mért tanulási eredmények, lemorzsoló-
dás, korai iskolaelhagyás stb.) azonnali növe-
kedését vonja maga után. Ennek következtében 
a gyermekszegénység visszaszorítását szolgáló 
szociális ellátórendszer is az eredményességet 
javítani hivatott oktatáspolitikai eszköznek te-
kintendő. 2011 óta a gyermekszegénység növe-
kedésének legfontosabb oka a szociális ellátások 
csökkentése volt. Ez az oktatási rendszer sze-
lektivitásának erősítését és hátránykompenzá-
ciós képességének további gyengítését eredmé-
nyező oktatáspolitikával párosult. Mivel a közel-
jövőben egyik politikaterületen sem várható for-
dulat, a következő évek oktatási eredményességi adatai elkerülhetetlenül egy tartós leromló pályát rajzolnak majd ki.   

(A cikk az OktpolCafén jelent meg november 5-én) 
 

 

Óvodába járáshoz kötnék  
a családi pótlékot 

 
A kormány jövő szeptembertől az óvoda-
látogatáshoz fogja kötni a családi pótlék fo-
lyósítását. Erről az Emmi államtitkára, Novák 
Katalin november 18-án az M1 Ma reggel cí-
mű műsorában beszélt.  

 Az intézkedés célja a gyerekek biztonságá-
nak javítása, ugyanis sok családnak jelent se-
gítséget, ha a gyerek már hároméves korától 
részt vesz a köznevelési rendszerben, és na-
ponta háromszor ételt kap – közölte Novák 
Katalin. 

 A család- és ifjúságügyért felelős állam-
titkár rendkívül sikeres intézkedésnek ne-
vezte, hogy iskoláztatáshoz kötötték a családi 
pótlék kifizetését, mivel ennek hatására 40 
százalékkal csökkent a hiányzások száma. Ha-
sonló eredményt remélnek ettől az intéz-
kedéstől is – tette hozzá. 

 Azt is elmondta, azért jövő szeptembertől 
vezetik be a rendszert, mert akkorra lesz a 
gyermekek elhelyezéséhez elegendő férőhely.  
 Novák Katalin szerint bármelyik szülő kér-
het felmentést a kötelező óvodalátogatás alól, 
a mentességről a védőnő és az óvodavezető 
javaslata alapján a helyi jegyző dönt. 

 
Forrás: MTI 
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FIGYELŐK 11 

 GYERMEKJOGOK NAGYÍTÓ ALATT 
 

MPT: a XX. század a gyermekek évszázada volt 
 
A Gyermekek Jogainak Világnapja, november 20. alkalmából a Magyar Pedagógiai Társaság (MPT) a gyermekek jogairól szóló közle-
ményt tett közzé. Ebben leszögezik, a Magyar Pedagógiai Társaság a 125 éves tradíció jegyében figyelemmel kíséri a gyermekjogi ügyek 
alakulását, segíti a gyermeki jogok biztosítását, szakmai munkájával hozzájárul a gyermekjogi gondolkodás formálásához, kezdeménye-
zésekkel támogatja a gyermeki jogok egyre hatékonyabb, eredményesebb érvényesítését. 
 
Történelmi áttekintéssel kezdődik az MPT 
közleménye a gyermekek jogairól, és egy-
ben azzal a meghökkentő megállapítással, 
hogy bár a XX. században borzalmak soroza-
tát élték át gyermekek – és felnőttek –, 
minden kétséget kizáróan az elmúlt évszá-
zad a gyermekek évszázada volt. Ez még 
akkor is igaz, ha Ellen Key 1902-ben megfo-
galmazott minden törekvése maradéktala-
nul nem vált valóra. 
 

Hitvallás a kötelezettségekről 
 
Az I. világháborút követően kezdődött el az 
a munka, amelynek eredményeként a Nép-
szövetség Közgyűlése 1924. szeptember 24-
én elfogadta a Genfi nyilatkozat néven is-
mertté vált dokumentumot, a Gyermekek 
chartáját. E dokumentum nemcsak a világ-
háború utáni menekült gyerekek ügyével 
foglalkozott, hanem hitvallást tett azokról a 
kötelességekről, amelyek „a gyermekkel 
szemben faji, nemzetiségi és hitbeli eltéré-
sektől függetlenül nézve az összes nemze-
tek asszonyai és férfiai tekintetében fennáll-
nak”.  
 Fontos állomása volt a gyermekek jogai 
ügyének az ENSZ Közgyűlése által 1948-ban 
elfogadott Emberi jogok egyetemes nyilat-
kozata, mely a gyermekek jogait általános 
emberi jogi kérdésként kezelte. 1959. nov-
ember 20-án, többéves előkészítő munkát 
követően a Közgyűlés elfogadta a Gyerme-
kek jogairól szóló nyilatkozatot. Azóta e 
napot – november 20-át – az ENSZ a Gyer-
mekek Jogainak Napjává nyilvánította. 
 Az 1948-as nyilatkozathoz hasonlóan az 
1966-ban elfogadott ENSZ-egyezségokmá-
nyok számos gyermekjogi kérdés szabályo-
zását tartalmazták. Így például a gyermek 
jogát arra, hogy a család, a társadalom és az 
állam megvédje, a névhez és az állampol-
gársághoz való jogot, a diszkrimináció tilal-
mát vagy a gyermek védelmét a szülők válá-
sakor.  
 A gyermekek szükségleteivel kapcsola-
tos feladatokra való figyelemfelhívás volt a 
célja az 1979. évi Gyermekek Nemzetközi 
Éve kezdeményezésnek.  
 Harminc évvel a gyermekjogi nyilatko-
zat kihirdetését követően, 1989. november 
20-án az ENSZ Közgyűlése elfogadta a 
Gyermek jogairól szóló egyezményt. Azóta e 

dokumentumot a világ csaknem összes 
országa törvényerőre emelte. A Magyar 
Köztársaság 1991-ben LXIV. szám alatt 
emelte be jogrendszerébe és hirdette ki az 
egyezményt. 
 

Az élethez való jog 
 
A jogi szabályozás fontossága mellett az 
MPT szerint meg kell említeni a gyermekek 
mindennapi életét – az élethez való jogukat 
– érintő tényeket. Az egészségügyi ellátás 
fejlődése eredményeként világszerte radi-
kálisan csökkent a csecsemőhalandóság, a 
védőoltások rendszerének bevezetésével 
visszaszorultak a korábbi évszázadok gyer-
mekéleteteket veszélyeztető betegségei, az 
egészséges életkörülmények és táplálkozás 
megadja az egészséges fejlődés alapjait. Az 
iskolázás általánossá válásával visszaszorult 
az analfabetizmus, kiépült a gyermekek ne-
héz helyzetének kialakulását megelőző, vé-
delmüket szolgáló intézményrendszer. Má-
ra a gyermekek élete össze sem hasonlít-
ható a XX. század eleji világgal. 
 Az MPT ugyanakkor nem megy el szó 
nélkül a gyermekeket veszélyeztető jelen-
ségek mellett sem. Úgy vélik, szerte a világ-
ban még mindig probléma az egészséges 
életfeltételek biztosítása, a gyermekmunka, 
az, hogy a helyi háborúkban nemcsak áldo-
zatokká válnak, hanem gyakran katonai 
feladatokat is ellátnak a gyermekek. Különös 
veszélyt jelent a gyermekkereskedelem, a 
gyermekpornográfia, a gyermekprostitúció, 
hogy a gyermekek a tudatmódosító szerek 
terjesztőinek is célcsoportját jelentik, gyakran 
pedig vallási, etnikai diszkrimináció áldozatai. 
 
Magyarországon állami feladat a gyermeki 

jogok érvényesítése 
 
Ahogy a kedvező változások eredményei 
megfigyelhetőek Magyarországon, úgy a 
gyermekeket érintő veszélyek is, egyben 
mindazok a feladatok is, amelyek a gyermeki 
jogok biztosítását jelentik. E feladatok a fel-
nőttek kötelezettségei. A gyermekek jogai 
ugyanis abban is sajátosak, hogy azok csak 
úgy érvényesíthetőek, ha a felnőtt társada-
lom tagjaira, intézményeire nézve jogsza-
bályokban foglalt kötelezettségek formájá-
ban jelennek meg. Ez az elvi alapja annak, 

hogy az 1991-ben elfogadott törvény – az 
ENSZ-egyezmény magyar jogrendbe való 
beemelése – alapján állami feladattá vált a 
gyermeki jogok érvényesítése minden ren-
delkezésre álló eszköz, eljárás, intézmény, 
forrás biztosításával.  
 Az alapításának 125. évét ünneplő Ma-
gyar Pedagógiai Társaság elkötelezett a 
gyermekek jogai biztosítása, egyre szélesebb 
körű érvényesítése mellett. Az ENSZ-egyez-
mény alapelveit – részvétel, megelőzés, vé-
delem – figyelembe véve, civil szakmai szer-
vezetként, lehetőségeik keretei között figye-
lemmel kísérik a gyermekjogi ügyek alakulá-
sát, segítik a gyermeki jogok biztosítását, 
szakmai munkájukkal hozzájárulnak a gyer-
mekjogi gondolkodás formálásához, kezde-
ményezésekkel támogatják a gyermeki jogok 
egyre hatékonyabb, eredményesebb érvé-
nyesítését. Mint írják: „Tudatában vagyunk 
annak, hogy e munkában a társaság egy sze-
replő csupán az állam és más szereplők – 
önkormányzatok, gazdálkodó szervezetek, 
más civil szervezetek – mellett. Ezzel együtt 
fontosnak tartjuk, hogy szakmai szervezet-
ként munkánk során felhívjuk az állami sze-
replők figyelmét a megoldásra váró gyer-
mekjogi kérdésekre, a családok figyelmét a 
gyermekek gondozása-nevelése feladataira, 
az intézményes nevelés szervezeteiben dol-
gozó kollégáink figyelmét – óvópedagógu-
soktól az egyetemi oktatókig – e fontos ne-
velési feladatra, a gyermekek jogainak bizto-
sítására. Ennek érdekében akciókat, rendez-
vényeket szervezünk, javaslatokkal élünk a 
gyermekek jogainak biztosítása terén jelent-
kező feladatok maradéktalan megoldása 
érdekében, társulunk a gyermekek jogainak 
biztosítása terén állami, önkormányzati, 
gazdálkodó szervezeti kezdeményezésekhez. 
Meggyőződésünk, hogy a nevelésügy kérdé-
sei – néhány speciális jogi kérdés kivételével 
– nem választhatók el a gyermekjogi kérdé-
sektől. Ez jelenik meg akkor, amikor társa-
ságunk állást foglal általános nevelési-okta-
tási kérdésekkel, konkrét állami intézkedé-
sekkel kapcsolatban, konstruktív kritikát vagy 
éppen javaslatokat fogalmaz meg a nevelés 
különböző kérdései ügyében. 
 A Magyar Pedagógiai Társaság a 
125 éves tradíció jegyében, a gyermekek 
jogai érvényesítése érdekében folytatja 
munkáját.” 
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A JOGOK TISZTELETE AZ ÚT A FELELŐSSÉGVÁLLALÁSHOZ 
Minden második gyerek úgy gondolja, hogy nem számít erőszaknak, ha megütik 

 

Magyarországon háromból csak egy gyerek tudja, hogy milyen jogai vannak, és a gyerekek közel fele szerint egy pofon nem számít erő-
szaknak – derült ki az UNICEF Magyar Bizottságának legfrissebb jelentéséből. Bár minden harmadik gyermeket ért már piszkálódás a 
neten, csak tizedük kért segítséget. A jogok érvényesítéséhez először meg kell ismerni azokat, ezért az UNICEF Magyar Bizottsága és a 
Telenor folytatja Ébresztő-óra nevű gyermekjogi programját. 
  

November 20. a gyermekjogok világnapja volt. 
A világ vezetői 25 éve egyezményben ismerték 
el: a gyermekek különleges gondoskodásra és 
védelemre jogosultak. De mit érnek a jogok, 
ha senki nem tud róluk? Az UNICEF Magyar 
Bizottsága a Telenor támogatásával egy éve 
indította útjára az Ébresztő-óra programot, 
hogy növelje a gyermekjogok ismertségét a 
10–18 éves diákok körében. A programnak 
köszönhetően országszerte eddig több mint 
2 ezer gyermek ismerkedhetett meg jogaival 
az UNICEF és a Telenor önkéntesei által tar-
tott, interaktív, játékos előadásokon. A gyer-
mekjogi szervezet legfrissebb kutatása szerint 
azonban van még mit tenni. 
 Az UNICEF Magyar Bizottsága 2014 
őszén végzett nem reprezentatív kutatást 
1191, 10–19 éves általános és középiskolai 
diák körében a gyermekjogokról. Az ered-
ményekből kiderül: 
 Három gyerekből csak egy tudja, hogy 
vannak különleges, a felnőttekétől eltérő jo-
gai, ugyanakkor a gyerekek 88 százaléka sze-
rint fontos lenne, hogy ők is megismerhessék 
jogaikat. A megkérdezettek fele úgy gon-
dolja, hogy a felnőttek nem engedik, hogy 
beleszóljanak az őket érintő kérdésekbe, és 
minden ötödik gyerek szerint a felnőttek 
nem tisztelik a gyerekeket. 
 Magyarországon 1995 óta zéró toleran-
cia van érvényben a gyermekekkel szembeni 
erőszak minden formájával szemben. Ennek 
ellenére a válaszadók 44 százaléka, tehát 
közel minden második gyerek gondolja úgy, 
hogy egy pofon, vagy ha megütik, nem szá-
mít erőszaknak. A gyermekek kétharmada 
nincs tisztában azzal, hogy bántalmazásnak 
minősül, ha egy gyerek megüt egy másikat. 

Három gyerekből kettő nem kér segítséget, 
ha megsértették a jogait, és a gyerekek fele 
nem is tud ilyenről a környezetében. 
 Bár a megkérdezettek 96 százalékának 
van mobiltelefonja és 88 százalékának profil-
ja közösségi oldalon, a gyerekek fele nem érzi 
biztonságosnak az internetet. Minden har-
madik gyereket ért már kellemetlen piszkáló-
dás az interneten. Ilyen esetben a gyermekek 
fele megpróbálta megvédeni magát, de se-
gítséget csak minden tizedik kért. 
 „A jogok ismerete és tisztelete egyenes 
úton vezet a felelősségvállaláshoz, és így a 
korlátok és szabályok betartásához. Mások 
jogainak tiszteletben tartása a minket meg-
illető jogok megismerésével kezdődik. Ezért 
olyan fontos, hogy minden gyerek megismer-
je, milyen jogai vannak. A Telenorral való 
együttműködésünk folytatásának köszönhe-
tően nemcsak a világ legkiszolgáltatottabb 
gyermekeinek tudunk segíteni, hanem elkezd-
hetünk dolgozni az Ébresztő-óra program 
országos hálózatának megerősítésén, hogy 
minden érdeklődő gyermekhez eljuthassunk” 
– emelte ki Danks Emese, az UNICEF Magyar 
Bizottság ügyvezető igazgatója. 
 „Az UNICEF kutatásából az is kiderült, 
hogy a 13 éven aluli gyerekek 78 százaléka 
regisztrált már valamelyik közösségi oldalon, 
holott ez technikailag 13 éves kor alatt nem 
lehetséges. A szűrőrendszereket gyakran 
könnyű kijátszani, ezért helyezünk nagy 
hangsúlyt az oktatásra, tudatosításra. Apa-
ként és vállalatvezetőként is elkötelezett 
vagyok a gyermekek biztonságáért, ezért is 
örülök annak, hogy ebben olyan nagyszerű 
partnerünk van, mint az UNICEF” – mondta 
el Christopher Laska, a Telenor Magyarország 

vezérigazgatója az együttműködés meg-
hosszabbítása kapcsán. 
  

Gyermekjogi szempontból vizsgálnák  
a vállalatok működését 

 

Az Ébresztő-óra program jó példája annak, 
hogy a magánszektor is sokat tehet a gyer-
mekek jogaiért.  
 Az UNICEF a KPMG Tanácsadó Kft.-vel 
együttműködésben először készít Magyar-
országon felmérést arról, hogy a hazánkban 
működő legnagyobb vállalatok mennyire 
tartják szem előtt a gyermekjogok védelmét 
és érvényesülését működésük során. A 2015-
ben induló auditprogram első próbavizsgála-
tára a Telenor ajánlotta magát. 
 „Ha gyermekjogokról esik szó vállalati 
környezetben, a legtöbb embernek a gyer-
mekmunka ugrik be elsőként, és gyorsan le is 
söprik a témát az asztalról, arra hivatkozva, 
hogy ez Magyarországon nem probléma. A 
gyermekjogokra viszont egy vállalat azáltal is 
hatással lehet, hogy milyen módon fejleszt 
terméket, milyen csatornák és marketing-
kommunikációs eszközök segítségével érté-
kesít, miként foglalkoztat gyermekes szülőket 
vagy ad fejlődési és munkalehetőséget fiatal 
munkavállalók számára. Az UNICEF stratégiai 
partnereként azért támogatjuk ezt a kezde-
ményezést pro bono projekt keretében, hogy 
a hazai vezető vállalatok tudatosabban és 
még magasabb szinten foglalkozzanak ezzel a 
magyar társadalom egészséges fejlődése 
szempontjából kiemelt fontosságú témával” 
– hangsúlyozta Szabó István, a KPMG vállalati 
felelősségvállalási szakértője.  

 

Forrás: bevezetem.eu
 

 

Évente harminc gyerek hal bele a bántalmazásba 
 

A kapcsolati erőszak áldozatainak száma több százezerre tehető Magyarországon. A nők ötöde érintett fizikai bántalmazásban, valamint 
nagyjából húszezer a veszélyeztetett gyermekek száma, akik közül évente harmincan halnak meg elhanyagolás miatt – mondta Senkár Éva, 
az Ökumenikus Segélyszervezet pszichológus munkatársa a Rádió Orienten november 30-án. 
 

A kapcsolati erőszak fogalmába sokfajta bántalmazási forma bele-
tartozik, de sok esetben rejtett marad, különösen a férfiak titkolják el, 
ha ilyen jellegű megfélemlítés éri őket. 
 Senkár Éva hangsúlyozta, az áldozatok „szégyellik magukat, és 
attól félnek, hogy a környezetük őket tenné felelőssé az erőszakért”. 
Hozzátette: a legfontosabb, hogy a bántalmazott érezze, áll mellette 
valaki. Ezt azonban nehezíti, hogy az áldozatok gyakran elszigetelőd-
nek, a bántalmazó fél ugyanis megpróbál teljes kontrollt gyakorolni 
felettük, és korlátozni külső kapcsolataikat. Az óvodában, iskolában 

dolgozó pedagógusok felelőssége óriási, hogy észrevegyék a gyerek-
bántalmazás jeleit. A gyerekek gyakran jelzik, ha nincs meg a szüksé-
ges, nyugodt hátterük. A velük foglalkozó szakembereknek fel kell 
figyelniük, ha agresszívabbak, szorongóbbak, romlik a teljesítményük, 
nem tudnak társas kapcsolatokat kialakítani, nem szeretnek haza-
menni. A bántalmazásnak külsérelmi nyomai is lehetnek. Fontos, 
hogy a pedagógusok időben jelezzenek a gyermekjóléti szolgálatok-
nál, hogy a család minél hamarabb segítséget kapjon.   

Forrás: Orientexpress.hu 
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KITÜNTETETTEK 13 

 
Eötvös József-emlékplakett kitüntetést kaptak 

 

Az Eötvös József-emlékplakettet alapítása, 2000 óta adományozza a Pedagógusok Szakszervezete a szervezetért, a kollégákért sokat tevő  
intézményeknek, közösségeknek. Az alábbiakban a rangos kitüntetést az idén elnyerő közösségeket mutatjuk be. 
 

Tulipános Óvoda – Székesfehérvár 
 

Az óvoda 2015. szeptemberében ünnepli 40 éves jubileumát, és az 
intézményben megnyitása óta működik PSZ-alapszervezet. Az évti-
zedek során bekövetkezett nyugdíjazások ellenére mindig képesek 
voltak a szakszervezeti tagság folyamatos megújítására. Az oktató-
nevelő munkát segítő munkatársaik jelenleg – nehéz bérhelyzetük 
ellenére – 100 százalékban tagjai a PSZ-nek,  az intézmény kollektívá-
jában a szervezettség eléri a 60 százalékot. Ezzel hozzájárultak a városi 
PSZ reprezentativitásának eléréséhez, mely a város vezetésével 
eredményes együttműködést tesz lehetővé. Székesfehérváron min-
den közalkalmazott béren kívüli juttatást kap önkéntes nyugdíjpénz-
tári számlájára. A kitüntetést november 28-án Szabó Zsuzsa, a PSZ 
alelnöke adta át. 
 

Kispesti Tarka-Barka Óvoda – Budapest 
 

Az intézményben az érdek-képviseleti szervezettség évtizedek óta 
meghaladja a 60 százalékot, idén 100 százalékos szervezettség vár-
ható. A PSZ-tagok a különböző rendezvényeken, megmozdulásokon 
aktívan részt vesznek. A tagok számára szakmai kirándulást szervez-
nek vidéki városokba. A szakszervezeti eseményekről folyamatos és 
rendszeres tájékoztatást kapnak a kollégák. Az új dolgozót igyekeznek 
minél előbb bevonni az intézményi alapszervezet életébe. Mindehhez 
nagy segítséget kapnak az óvoda vezetőjétől. A nyugdíjba menő kol-

légák azonnal felveszik a kapcsolatot az igen jól működő nyugdíjas-
tagozattal, így továbbra se maradnak egyedül örömükkel, gondjaik-
kal. A kollégák felismerték, hogy a munkavállalói érdekeket csak a 
szakszervezet képviselheti. Tudják, hogy a közszolgálati érdekképvi-
selet erejét a létszám adja. A kitüntetést november 20-án Szabó Zsu-
zsa, a PSZ alelnöke adta át nekik.  
 

PSZ Kispest Járási/kerületi Szervezete  
Nyugdíjas Tagozata – Budapest 

 

2009 karácsonyán 30 fő volt a nyugdíjas pedagógus-szakszervezeti ta-
gok létszáma, jelenleg 77 fő fizeti a szakszervezeti tagdíjat. A toborzás 
során céljuk volt, hogy az aktív nyugdíjaskor megvalósítása érdekében 
közösséget alkossanak. Sikeresen pályáznak az őket érintő lehetőségek-
re. A gazdag programok Szabó Ferencné vezetésével igazi közösséggé 
kovácsolták Kispest nyugdíjas pedagógusait. Megbecsülésük és elisme-
résük kifejezésére minden év pedagógusnapján köszöntik az 50 éve 
szakszervezeti tagokat, sőt 3 éve már a diplomák megünneplését is 
szakszervezeti éremmel is jutalmazzák. Másik nagy hagyomány a kará-
csonyi ünnepség, ahol a műsort mindig a volt tanítványaik adják. Na-
gyon sok egyedülálló, kisnyugdíjas pedagógus van köztük, számukra nagy 
segítség minden évben a Gárdonyi Géza és a Reich Mária Alapítványok 
pályázati lehetősége. Látogatják, segítik beteg kollégáikat. A volt intézmé-
nyekkel is tartják a kapcsolatot, és támogatják a PSZ munkáját is. Novem-
ber 20-án Szabó Zsuzsa, a PSZ alelnöke adta át nekik a kitüntetést. 

 

 

A TUDOMÁNY OLYAN, MINT A KATEDRÁLIS 
A feltörekvő tudósnemzedék hat ígéretes képviselője mutatkozott be az Akadémián 

 

A kutatók legifjabb nemzedékéhez tartozó, középiskolás, illetve egyetemi tanulmányai elején járó, de már komoly tudományos tapasztala-
tokat felmutató hat fiatal beszélt terveiről, a kutatói lét iránti elhivatottsága gyökereiről az MTA Székházában tartott InnoDiákok Fórumán. 
A Magyar Tudomány Ünnepének rendezvénye új megközelítésben irányítja a figyelmet a tehetséggondozásra. 
 

A Magyar Tudomány Ünnepe programsoroza-
tába tavaly emelte be az MTA az intézmény-
rendszerében már fiatalon kutatásokat foly-
tató diákok bemutatását célzó InnoDiákok 
Fórumát. Az idei rendezvényen a legifjabb 
kutatói nemzedék hat képviselője kapott lehe-
tőséget, hogy ismertesse célkitűzéseit. A fia-
talok tevékenységét mentoraik is méltatták. A 
jövő kutatóiként üdvözölte a diákokat Lovász 
László, az Akadémia elnöke is. Azt mondta: „A 
tudomány megtanulása önmagában is cso-
dálatos. A tudomány olyan, mint egy katedrá-
lis: minden részlete gyönyörű, és önmagában 
is lenyűgöző. Egész életében boldog lehet az, 
aki eljut oda, hogy egészében átlássa.”  
 Albert Krisztián ökológushallgató a hódok 
elterjedését tanulmányozza Kászonban. A ku-
tatásait az MTA Ökológiai Kutatóközpont tá-
mogatásával, Molnár Zsolt pártfogásában foly-
tató egyetemista gyakorlatias embernek tartja 
magát. 
 B. Kiss Bálint, az apaBoard elnevezésű 
eszköz kifejlesztője tavaly részt vett az MTA 

Természettudományi Kutatóközpont Műszaki 
és Anyagtudományi Intézet hagyományos 
nyári táborában, ami szerinte új szintre emelte 
tevékenységét, és ahol mentorát, Kovács 
Krisztiánt is megismerte. 
 Már hetedikesként országos versenyered-
ményeket ért el Sályi Gergő, aki az ELTE Apá-
czai János Gyakorlógimnáziuma természet-
tudományi tagozatos tanulójaként a Novák 
Zoltán vezette Lendület-csoportban elsajátí-
tott tudományos alapok, kutatási módszerek 
mellett a problémamegoldó gondolkodás-
mód, az emberi kapcsolatok, értékek jelentő-
ségét is hangsúlyozta. 
 Molnár Janka Sára már két éve bekapcso-
lódott az MTA Wigner Jenő Fizikai Kutatóköz-
pont munkájába, Varga Dezső Lendület-cso-
portjával fejleszt detektorokat. A székesfe-
hérvári, 17 éves gimnazista már gyermekko-
rában belekóstolt a fizikai kísérletek világába. 
„A kutatócsoport, illetve mentoraim segítsé-
gével számos elismert versenyen eredménye-
sen szerepelhettem, megismerkedhetek ha-

sonló érdeklődésű diákokkal, elismert kuta-
tókkal, illetve bepillantást nyerhetek más kuta-
tásokba is” – értékelte tapasztalatait. 
 „Egyszerű, falusi családban nőttem fel, ál-
talános iskolás korom óta orvos szeretnék 
lenni” – beszélt pályaválasztása hátteréről az 
MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóinté-
zetben Sperlágh Beáta, az MTA doktora párt-
fogásában dolgozó Egyed Bálint. A Semmel-
weis Egyetem elsőéves növendéke szerint az 
agyműködés kutatása az egyik legnagyobb 
feladat az orvostudomány jelenlegi kihívásai 
közül. 
 Tanára buzdítására kezdett komolyan fog-
lalkozni a csillagászattal Dálya Gergő. Az ELTE 
harmadéves fizikushallgatója 2011-ben csat-
lakozott az MTA Csillagászati és Földtudomá-
nyi Kutatóintézetben zajló adatelemzési te-
vékenységhez, amelynek során a Kepler űr-
távcsőből érkezett információkat dolgozták fel. 
Jelenleg Szabó Róbert pártfogásában annak 
lehetőségeit kutatja, hogyan mutathatók ki a 
pulzáló változócsillagok kísérői. 



 
 

 
P

E
D

A
G

Ó
G

U
SO

K
 S

Z
A

K
SZ

E
R

V
E

Z
E

T
E

 
 w

w
w

.p
e

d
a

g
o

g
u

so
k.

h
u

 
 T

e
l.

/f
a

x:
 3

2
2

-2
2

4
9

 

 
 

 
P

E
D

A
G

Ó
G

U
S

O
K

 LA
P

JA
 
 w

w
w

.p
e

d
a

g
o

g
u

so
k

.h
u

/p
e

d
la

p
 


 T
e

l./fa
x: 3

2
2

-8
4

6
4

 
  

KARÁCSONY 
 

 

14 

 

 

 

A többnyire O. Henry néven publikáló William Sydney Porter a XX. század elejének egyik legnépszerűbb amerikai elbeszé-
lője volt. A háromkirályok ajándéka című novellájának részletével kívánunk minden kedves olvasónknak kellemes karácso-
nyi ünnepeket és boldog új évet! 
 

 

A HÁROMKIRÁLYOK AJÁNDÉKA 
 

Egy dollár nyolcvanhét cent. Ez minden va-
gyona. És ebből is hatvan cent csupa pen-
nyben. Egy- meg kétpennynként rakosgatta 
félre, úgyhogy már rettegett tőle a fűszeres, a 
zöldséges meg a hentes, ha belépett a boltba 
– neki meg égett az arca szégyenében, mert 
érezte, hogy magukban fukarnak tartják a 
kicsinyes alkudozása miatt. Della háromszor 
is megszámlálta. Egy dollár nyolcvanhét cent. 
És holnap karácsony napja.  
 Most már világos, nem tehet egyebet, 
mint hogy lehuppan a kopott díványra, és jól 
kibőgi magát. (…) Bútorozott szoba, heti bére 
nyolc dollár. Koldustanyának éppen nem 
mondható, de a kolduskataszteren dolgozó 
közegek bizony könnyen rásüthetnék ezt a 
minősítést.  
 Lent a lépcsőházban van egy levélszek-
rény, amelybe nem fér be a levél, egy villany-
csengő, amelyből a látogató egyetlen hangot 
sem bír kicsikarni, valamint egy névjegy a kö-
vetkező névvel: „Mr. James Dillingham 
Young”. A Dillingham név kiírása még a jó-
módnak abból az idejéből származik, amikor 
viselőjének heti harminc dollár volt a fizetése. 
Most, hogy jövedelme húsz dollárra zsugoro-
dott, a Dillingham név betűi is annyira elmo-
sódtak, mintha feltett szándékuk volna, hogy 
egyetlen szerény és igénytelen D-vé húzód-
janak össze. Amikor azonban Mr. James Dil-
lingham Young hazajön, és belép a lakásba, 
Mrs. Dillingham Young, a felesége, akit Della 
néven már bemutattunk az olvasónak, csak 
Jimnek szólítja, és a nyakába borul. Ez pedig 
igen jó dolog.  
 Della kibőgte magát, aztán a púderpa-
maccsal eltüntette arcáról a sírás nyomait. 
(…) Holnap lesz karácsony napja, s neki ösz-
szesen 1,87 dollárja van Jim ajándékára. (…) 
Pedig hány boldog órát töltött azzal, hogy 
kitervelte, mi szépet vegyen neki. Valami 
finom, különleges, igazán értékes holmit – 
ami egy icipicit méltó a megtiszteltetésre, 
hogy Jim tulajdona legyen.  
 A szoba két ablaka között volt egy állótü-
kör. Az olvasó talán látott már állótükröt 
nyolcdolláros bútorozott szobákban. Ha egy 
nagyon sovány s igen fürge mozgású személy 
nézi benne hosszanti irányú csíkos, gyors 
egymásutánban megjelenő tükörképét, töb-
bé-kevésbé pontos fogalmat alkothat magá-
nak a külsejéről. Minthogy Della karcsú volt, 
megtanulta, hogyan kell megnéznie magát a 
tükörben.  
 Egyszer csak elperdült az ablaktól, s a 
tükör elé állt. A szeme ugyan ragyogott, de az 
arca húsz másodperc leforgása alatt egészen 

elszíntelenedett. Gyors mozdulatokkal kibon-
totta a haját a tükör előtt, s teljes hosszában 
leengedte.  
 James Dillingham Youngéknak összesen 
két kincsük volt: roppant büszkék voltak rájuk 
mind a ketten. Az egyik: Jim aranyórája, 
amely még az apjától maradt rá. Ő is az apjá-
tól örökölte. A másik Della haja. Ha Sába ki-
rálynőjének történetesen a szellőztetőakná-
val szemben volna a lakosztálya, holtbiztos, 
hogy Della hajmosás után az ablakon lógatná 
ki a haját, csakis azért, hogy lepipálja Őfel-
sége ékszereit. S ha Salamon király lenne 
náluk a házmester, s kincsei az alagsorban 
lennének felhalmozva. Jim mindig megnézné 
az óráját, valahányszor elmenne mellette, 
csakis azért, hogy az öreg a szakállát tépje 
irigységében.  
 Mint mondtam, Della leeresztette gyö-
nyörű haját: térden alul ért a csillogó, hullám-
zó, rőt barna hajzuhatag, s mint valami pa-
lást, beburkolta egész alakját. Aztán gyorsan, 
idegesen megint feltűzte fürtjeit. A keze köz-
ben tétovázva megállt egy percre, s egy-két 
könnycsepp gördült le a szeméből a kopott 
piros szőnyegre.  
 Magára kapta elnyűtt barna kabátját, fel-
tette a régi barna kalapját. Perdült egyet, s a 
szeme még mindig csillogott, amikor kiröp-
pent az ajtón, s lefutott a lépcsőn, ki az utcára.  
 Meg sem állt, míg egy cégtábla elé nem 
ért, amelyen ez volt látható: „Madame Sofro-
nie. Vendéghaj nagy választékban.” Della fel-
rohant az emeletre, majd pihegve megállt, 
hogy összeszedje az erejét.  
 A Madame magas, sápadt, rideg asszony 
volt, külseje rácáfolt szép nevére.  
 –  Megveszi a hajamat? – kérdezte Della.  
 –  Attól függ – mondta az asszony. – 
Vegye le a kalapját, hadd látom, milyen.  
 Della vállán leomlott a barna hajzuhatag.  
 –  Húsz dollár – mondta az asszony, 
szakértő mozdulattal megemelve a nehéz 
fürtöket.  
 –  Adja ide a pénzt, de gyorsan – mond-
ta Della.  
 Rózsaszín lepkeszárnyon repült el a 
következő két óra. Della végigjárta az áruhá-
zakat. Ajándékot keresett Jimnek.  
 Nagy sokára talált is valamit; mintha 
egyenesen Jim számára készült volna, csakis 
neki, és senki másnak. Átkutatta az áruházak 
egész készletét, de egyikben sem talált hozzá 
hasonlót. Platina óralánc volt, mintázata ne-
mesen egyszerű, értékét csupán az anyaga 
hirdette, s nem holmi cikornyás, talmi minta 
– bár ilyen egyszerű volna minden, ami jó! A 

lánc valóban méltó volt az Órához. Mihelyt 
Della meglátta, rögtön tudta, hogy ezt pedig 
Jim fogja viselni. Olyan ez a lánc, mint a férje. 
Szerénységgel párosult nemesség, ez az, ami 
Jimre és a láncra egyaránt jellemző.  
 Huszonegy dollárt kértek érte, s Dellának 
nyolcvanhét cent maradt a zsebében, mikor 
hazasietett. Ennek az óraláncnak a birtoká-
ban Jim most már bízvást megnézheti bár-
mely társaságban, mennyi az idő. A pompás 
órára ugyanis ez ideig olykor csak lopva pil-
lanthatott, mert lánc helyett csupán egy 
ócska bőrszíjra volt felerősítve.  
 Hazatérve Della mámoros örömén némi-
leg fölülkerekedett az óvatos, józan megfon-
tolás. Elővette a sütővasat, meggyújtotta a 
gázt, s hozzálátott, hogy helyrehozza a nagy-
lelkűséggel párosult szerelem romlását. 
Márpedig, kedves barátaim, az efféle romlást 
helyrehozni minden esetben roppantul ne-
héz feladat, mondhatni óriási feladat.  
 Negyven perc múlva Della fejére apró, 
tömött fürtöcskék simultak: egészen olyan 
lett, mint egy huncut iskolás fiú. Della hosz-
szan, gondosan, kritikus szemmel szemlélte 
tükörképét.  
 –  Ha Jim menten meg nem öl, ahogy 
meglát – gondolta magában –, akkor biztosan 
azt mondja majd, hogy olyan vagyok, mint egy 
Coney Island-i kóristalány. De mihez kezdtem 
volna egy dollár nyolcvanhét centtel?  
 Hét órára kész volt a kávé, a hirtelen sült 
borjúszeletekhez pedig a kályha szélén állt a 
forró serpenyő.  
 Jim pontosan járt haza. Della a markában 
szorított óralánccal az asztal sarkán ült, az 
ajtó mellett, amelyen a férje majd belép. 
Aztán egyszerre csak meghallotta Jim lépteit 
a lépcsőházban, lent az első emeleten, s erre 
hirtelen elsápadt. Della gyakran fohászkodott 
magában egészen egyszerű, mindennapi 
dolgokért, s most azt rebegte: Édes Istenem, 
add, hogy Jim így is szépnek találjon!  
 Kinyílt az ajtó, Jim belépett, s az ajtót 
betette maga mögött. Sovány, magas, az 
arca komoly. Szegény fiú, mindössze huszon-
két éves, és már családfenntartó. Új felöltőre 
lett volna szüksége, és nem volt kesztyűje.  
 Jim megállt az ajtónál, mozdulatlanul, 
mint a vizsla, mikor fürjet szimatol. Dellára sze-
gezte tekintetét, de az asszonyka nem tudott 
kiolvasni a szeméből semmit, és megrettent. 
Jim pillantásában nem volt sem harag, sem 
meglepődés, sem rosszallás, sem iszonyat, 
sem valamilyen más érzés, amelyre Della fel-
készült. Jim csak bámult rá mereven, furcsa, ki-
fejezéstelen arccal.  (Folytatás a 15. oldalon) 
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A HÁROMKIRÁLYOK AJÁNDÉKA 

(Folytatás a 14. oldalról) 
 Della leugrott az asztalról, és elébe állt.  
 –  Jim drágám – kiáltotta –, ne nézz így 
rám! Levágtam a hajamat, és eladtam. Itt a 
karácsony, és nem akartam, hogy úgy múljon 
el, hogy meg ne ajándékozzalak. A hajam 
majd kinő megint, mondd, ugye, nem harag-
szol? Muszáj volt megtennem. Az én hajam 
nagyon gyorsan nő. Szólalj hát meg, Jim, 
mondd, hogy: boldog karácsonyi ünnepe-
ket!, és örüljünk egymásnak. Ha tudnád, mi-
lyen szép, milyen gyönyörű ajándékot vet-
tem neked!  
 –  Levágtad a hajad? – kérdezte Jim 
nehezen forgó nyelvvel, mintha a legkemé-
nyebb szellemi megerőltetéssel sem bírta 
volna ezt a nyilvánvaló lényt megérteni.  
 –  Levágtam és eladtam – mondta 
Della. – Hát így már nem tetszem neked? 
Pedig az vagyok, aki voltam, a hajam nélkül is, 
nem igaz?  
 Jim furcsán körüljáratta tekintetét a szo-
bában.  
 –  Azt mondod, nincs meg a hajad? – 
szólt szinte bárgyú arccal.  
 –  Hát aztán – válaszolt Della. – Mon-
dom, hogy eladtam. Volt, nincs, vége. Kará-
csonyeste van, kisfiam. S most légy kedves 
hozzám, hiszen miattad vágtam le. A hajamat 
szálanként megszámolhatták – folytatta az 
asszonyka, hirtelen elkomolyodva, édes-me-
legen –, de ki méri fel, hogy én téged meny-
nyire szeretlek?!… Süthetem már a húst, Jim?  

 Jim hamar magához tért különös révüle-
téből. Karjába kapta asszonykáját. S mi most 
tíz másodpercre fordítsuk el tapintatosan a 
tekintetünket, vegyük figyelmesen szemügy-
re valamely jelentéktelen tárgyat a szobában. 
Heti nyolc dollár vagy évi egymillió – hát nem 
mindegy? A matematikusok vagy más okos 
emberek bizonyára helytelenül válaszolnák 
meg ezt a kérdést. A három napkeleti bölcs 
értékes ajándékokat hozott, de ilyen kincs 
nem volt a kincseik között. A továbbiakban 
majd fény derül e homályos célzásra.  
 Jim kihúzott a zsebéből egy csomagot, s 
az asztalra dobta.  
 –  Nehogy félreérts, Dell – mondta. – 
Felőlem levághatod, leborotválhatod vagy 
megmoshatod a hajad, attól még én éppúgy 
foglak szeretni. De bontsd csak ki ezt a cso-
magot, és tüstént meglátod, miért voltam 
úgy oda az első pillanatban.  
 A fürge fehér ujjak sietve letépték a spár-
gát meg a papírt. Aztán elragadtatott öröm-
sikoly hangzott fel, majd sajnos nőies hirte-
lenséggel keserves zokogás és jajveszékelés, 
úgyhogy a ház urának minden rendelkezésre 
álló eszközt latba kellett vetnie, hogy megvi-
gasztalja az asszonyát.  
 A csomag ugyanis a Fésűket tartal-
mazta, azt a fésűkészletet, amely már rég-
óta Della csodálatának tárgya volt, egy 
broadwayi üzlet kirakatában. Gyönyörű fé-
sűk voltak, tiszta teknőcből, a szélük ékkővel 
kirakva, pontosan az az árnyalat, amely az ő 

hajdani szép hajához illett volna. A fésűk 
sokba kerültek, Della szíve mégis majd el-
epedt értük, pedig semmi reménye sem 
volt rá, hogy ez a készlet valaha is az övé 
legyen. S íme, most mégis az övé lett, s az 
áhított ékességnél is gyönyörűbb hajfonat… 
nincs többé!  
 Della kebléhez szorította a fésűket, s végre 
mégis ráemelte tekintetét a férjére. Könnyben 
úszó szemmel, mosolyogva mondta:  
 –  Az én hajam ám nagyon gyorsan nő!  
 Aztán mintegy leperzselt szőrű kismacs-
ka, hirtelen felszökkent, s felkiáltott:  
 –  Jaj!  
 Jim még nem látta az ő ajándékát. Della 
mohó várakozással nyújtotta felé a nyitott 
tenyerén. A tompa fényű nemesfém szik-
rázva csillant meg az asszonyka szenvedélyes 
szerelmének fényében.  
 –  Ugye, csodálatos ez a lánc, Jim? 
Bejártam érte az egész várost. No, most az-
tán napjában százszor is megnézheted, 
mennyi az idő. Add csak ide az órád, hadd 
lássam, milyen rajta.  
 De Jim ahelyett, hogy engedelmeskedett 
volna, ledőlt a díványra, kezét a tarkója alá 
tette, és csak mosolygott.  
 –  Della – mondta –, rakjuk el a karácso-
nyi ajándékokat, őrizzük csak egyelőre a szek-
rényben. Túlságosan szépek, semhogy pilla-
natnyilag használhassuk őket. Eladtam az 
órámat, abból vettem neked a fésűket. Süsd 
ki azt a húst, kérlek. 

 

 

 

Tisztelt Előfizetőnk! 
 

Amennyiben a 2015. évben is szívesen olvasná a Pedagógusok Lapját, szíveskedjék az alábbi megrendelőt faxon 
(06-1-322-8464), e-mailen (pedlap@pedagogusok.hu) vagy postán (1068 Budapest, Városligeti fasor 10.) vissza-
küldeni. 

Éves előfizetési díj: bruttó 4500 Ft;  féléves előfizetési díj: bruttó 2250 Ft. 

Megrendelem a Pedagógusok Lapja című újságot ......................................................  példányban 
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Fizetés módja: CSEKKEN ÁTUTALÁSSAL*  (*a megfelelőt kérjük aláhúzni) 

A megrendelés alapján: 

– csekket küldünk, majd erről utólag számlát, 

– átutalás esetén előbb számlát küldünk. 

Az előfizetési díj beérkezését követően a megadott cím(ek)re postázzuk a lapot. Pedagógusok Lapja Szerkesztősége  

 



 
 

 
P

E
D

A
G

Ó
G

U
SO

K
 S

Z
A

K
SZ

E
R

V
E

Z
E

T
E

 
 w

w
w

.p
e

d
a

g
o

g
u

so
k.

h
u

 
 T

e
l.

/f
a

x:
 3

2
2

-2
2

4
9

 
 

 NYÍLTAN   
 

 

16 
 

 

TISZTELT MEGJELENTEK! 
 

 
Köszönöm mindenkinek, hogy a Pedagógusok Szakszervezete hívására eljött közénk, hogy így együtt, lélekben is összekapaszkodva 
megmutassuk mindenkinek, létezik még szolidaritás, hiszünk az összefogás erejében! 
 Ma november 22-e van, a Magyar Közoktatás Napja. 
 Akár ünnep is lehetne, de nincs okunk az ünneplésre. 
 Nincs okunk, mert ha a parlament a jelenlegi formájában fogadja el a kormány által beterjesztett jövő évi költségvetési törvényja-
vaslatot, benne a köznevelést is hátrányosan érintő változtatásokat, visszafordíthatatlanul teszi tönkre gyermekeink, tanítványaink és az 
ország jövőjét. 

– A szakképzés átalakításával, 
 – a gimnáziumi férőhelyek számának a csökkentésével, 
 – a kisiskolák bezárásával, 
 – az alapítványi és magániskolák támogatásának szűkítésével 

gyermekeink tanuláshoz való jogát fogja korlátozni. 
 Az egyetlen esélyét veszi el a szegény családban élő gyerekektől, hogy a megszerzett tudás segítségével kitörjenek a szegénységből! 
 Három év óta, a közoktatás rendszerében történt változásokból azt látjuk, hogy a kormánynak nem fontos az oktatás,  vagy nem 
tudja, vagy nem akarja tudni, hogy az oktatásügyről való gondoskodás a nemzet jövőjéről való gondoskodást jelenti! 
 Nincs nagyobb ostobaság, nincs nagyobb felelőtlenség annál, amikor egy ország vezetői szándékosan és tudatosan teszik tönkre egy 
nemzet jövőjét! 
 A hatalom azt állította, az oktatási rendszer átalakítására, az intézmények állami fenntartásba vételére azért van szükség, hogy az 
ország minden lakosa – függetlenül attól, hogy melyik településen él – hozzájusson az állam által garantált, magas színvonalú oktatáshoz. 
 De mi tudjuk: a közoktatás államosításának nem az esélyteremtés volt az igazi célja, hanem az, hogy az állam dönthessen arról, 
 – hol lehessen iskola, 
 – mit és milyen tankönyvből tanítsanak az iskolában, 
 – ki tanítson az iskolában, 
 – ki legyen az iskola igazgatója.  
 A hatalom azt állította, ha kezébe veszi az oktatás irányítását, megszűnnek a különbségek az iskolák között.  
 De mi tudjuk: a közoktatás államosításnak nem az esélyteremtés volt az igazi célja, hanem éppen ellenkezőleg, a tanuláshoz való jog 
szűkítése.  
 A hatalom azt állította, az állam garantálni fogja, hogy a tanulás lehető legjobb feltételeit mindenki számára megteremti. 
 De mi tudjuk: az államosításának nem az esélyteremtés volt az igazi célja, hanem az, hogy az állam dönthesse el, kiből mi lehet. Ki 
tanulhat tovább. Ki juthat el az érettségiig, a felsőoktatásba, kinek jut a közmunkások sorsa. 
 A köznevelési rendszer átalakítása az utolsó állomásához érkezett! 
 Azért vagyunk itt, hogy ne hagyjuk! 
 Azért vagyunk itt, mert mi tudjuk, hogy mi az igazság! 
 Azért vagyunk itt, hogy még egyszer figyelmeztessük a kormányt, nem hagyjuk gyermekeink, az ország jövőjét tönkretenni! 
 Azért vagyunk itt, hogy felszólítsuk a kormányt, merjen végre szembenézni azzal, hogyan élnek ma Magyarországon az emberek! 
 Ne bújjon el a tömeges munkanélküliség, a szegénység problémája elől, hanem oldja meg!  
 Mert ez a dolga! 
 Tisztelt Miniszterelnök Úr! 
 Ha nem hisz a statisztikai adatoknak, ha túlzásnak tartja a szegénységről szóló híreket, javaslom, győződjön meg róla személyesen. 
 Azt kérem, keressen egy olyan középiskolás gyereket – talál bőven –, aki a tanulás mellett munkát vállal, mert a szülei vagy 
munkanélküliek, vagy közmunkások, és amit kapnak, abból nem lehet megélni, ezért a gyereknek is dolgozni kell! Nézzen a szemébe, és 
mondjon valami biztatót és hihetőt ennek a gyereknek, vagy mondja az igazságot a szemébe: azt, hogy te nem kellesz nekünk, fiam! 
 Tisztelt Miniszterelnök Úr! 
 Azt kérem, keressen egy dadust vagy egy iskolatitkárt, aki munkájáért minimálbért kap, ebből tartja el a családját, és mondjon neki is 
valami biztatót, vagy mondja az igazat,  amit egyik minisztere mondott: „Mindenki annyit ér, amennyije van”! 
 Tisztelt Miniszterelnök Úr! 
 Azt kérem, keressen egy olyan fiatalt, aki az egyetem elvégzése után külföldre megy dolgozni, mert a Magyarországon kapott 
keresetéből nem tud megélni! Vigasztalja meg ennek a fiatalnak az édesanyját, hogy bár nagyon ritkán fogja látni a gyerekét, de bízhat 
abban, hogy a temetésre biztos hazajön, és megadja neki a végtisztességet. Mert neki valószínűleg lesz pénze arra, hogy eltemettesse, 
nem úgy, mint azoknak, akiknek erre sincs pénze, és  majd maguknak kell kiásni elhunyt hozzátartozójuk sírját. 
 Tisztelt Miniszterelnök úr! 
 Azt kérem öntől, álljon oda egy szegény éhes kisgyerek elé, nézzen a szemébe, és bátran merje kimondani: te nem kellesz nekünk! 
Nekünk a stadionépítések, a szobrok, a terek átépítése fontosabb, mint a te jövőd. 
 Tisztelt Miniszterelnök Úr! 
 Ha e fárasztó nap után hazamegy, és leül vacsorázni, azt kérem Öntől, miközben az első falatot lenyeli, gondolatban idézze fel annak 
a kisgyereknek a tekintetét… 
 

 (A PSZ elnökének, Galló Istvánnénak a beszéde a szakszervezet demonstrációján, november 22-én, a Magyar Közoktatás Napján 
hangzott el a Szalay utcában.) 


