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 PPEEDDAAGGÓÓGGUUSSOOKK  

LLAAPPJJAA   

FÉL ÁRON 
A nemzetközi nőnap alkalmából március 8-án, vasárnap a nők fél áron látogathattak el több 
budapesti és vidéki múzeumba a kormány jóvoltából. A nőnapi kedvezmény a 6–26 éves, diák-
igazolvánnyal rendelkező lányokra, nőkre is érvényes volt, így ők kettős kedvezménnyel 
válthattak belépőt azokba a kulturális intézményekbe (mintegy félszázba), amelyek csatlakoz-
tak a kormány programjához. 
 A hírt közös sajtótájékoztatón bejelentő Novák Katalin, az Emmi család- és ifjúságügyért 
felelős államtitkára és Hoppál Péter kultúráért felelős államtitkár indokot is fűzött a tényhez. 
Novák Katalin arról beszélt, hogy bár már egy évszázada van olyan nap, amikor kiemelt fi-
gyelmet kapnak a nők, a kormány azt szeretné, ha ezt a figyelmet mindennap megkaphatnák, 
hiszen – szavai szerint – a nők azok, akik összetartják a társadalmat. A kormány ezért minden 
támogatást meg kíván adni, hogy a nők össze tudják egyeztetni a családi életüket a 
munkájukkal, ugyanakkor meg akarják adni a választás lehetőségét is, azt, hogy eldönthes-
sék, gyermeket nevelnek, múzsák, alkotó nők lesznek, vagy a munkájuknak szentelik az életü-
ket. Hoppál Péter a nőket a családok motorjának nevezte, és úgy vélte, „életünk nőit” – 
anyánkat, feleségünket, munkatársnőinket, családtagjainkat, barátainkat – nem csak egy 
napon kellene ünnepelni, a figyelem középpontjába állítani. Az államtitkár ugyanakkor arról is 
beszélt, a kormány március 8-án külön is oda akar figyelni a nőkre, ezért kívántak kedveskedni 
nekik a kedvezményes múzeumi belépővel. 
 Lássuk be, azért ez mégsem egy csokor – védett – hóvirág, vagy egy szál piros szegfű! Ves-
sék a mókusok elé azt, aki nem ért egyet az államtitkári gondolatokkal, aki egy szemernyi 
kivetnivalót is talál a szavaikban! 
 Ja, hogy a csokorba szedett szóvirágok üresen konganak azok után, hogy az Országgyűlés 
a demokratikus ellenzék ellenzése ellenére épp március 3-án utasította el a nők ellen elköve-
tett erőszakos cselekmények visszaszorítását megcélzó Isztambuli egyezmény ratifikálását? 
Nem kell minden kákán csomót keresni! Különben is! Az Európa Tanács egyezménye minden 
azt elfogadó ország számára előírja, hogy olyan jogi szabályozásokat vezessen be, amelyek a 
nők elleni erőszak minden fajtáját (a családon belüli erőszakot, a szexuális erőszakot, a kény-
szerházasságot, a női nemi szervek csonkítását) meg tudja akadályozni. Az Európa Tanács 47 
tagállamából eddig 37 ország írta alá, de közülük még csak 15-en ratifikálták. Vakkomondor-
országban sem kell úgy sietni, hisz Magyarországon átlagban hetente „csupán” egy nő hal 
meg családon belüli erőszak áldozataként, és talán egymilliónál több 15 év feletti nőt érint az 
erőszak ezen fajtája!  
 Persze, lehet morgolódni, hogy a magyarországi rendőrök sem kapnak megfelelő speciális 
képzést, hogyan lépjenek fel nők elleni erőszak esetén, de lássuk be, ez a probléma eltörpül 
amellett a tény mellett, hogy ezen a nőnapon voltak utoljára nyitva a nagy bevásárlóköz-
pontok.  
 A parlament ugyanis tavaly december 16-án szavazta meg a vasárnapi pihenőnap 
bevezetését, így 2015. március 15-étől a hét utolsó napján nem lehet majd dolgoztatni a ke-
reskedelemben! Most nem részletezném a törvényt, de könnyen el tudom képzelni, hogy már-
cius 8-án – egyelőre utoljára – vagy dolgozni mentek a kereskedelem női alkalmazottai, vagy 
vásárolni a második nem azon tagjai, akik a hét négy-öt napján 10-12 órákat, vagy többet 
dolgoznak, és a napi munka után valahogy már nincs kedvük a gyereknek cipőcskét, ruhács-
kát keresgélni, no pláne nem akarják ehhez késő este az apróságokat is elrángatni a boltba. 
Még az is lehet, hogy galádul vasárnapi nagybevásárlást csináltak, hogy minden meglegyen a 
háztartásban, ami kell, ne kelljen a napi munka után még sorba állni trisóért, létráért, felmo-
sórongyért, mosógépért, miegyebért.   
 Pedig világos a jóakarat útja, múzeumba kellett volna menniük! Ajándékba, féláron! 
Pláne, ha még azt is hozzávesszük, hogy a 6 éven aluli gyerekek után és a 70 éven felüli nyug-
díjasoknak – ahogy az év többi napján – vasárnap nem kell fizetniük a múzeumok látogatá-
sáért, beláthatjuk, nagyon megérte volna.  
 Csak hát vannak, akiknek semmi sem elég!        Millei Ilona 
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Lezárult a PSZ felmérése a pedagógu-
sok leterheltségéről 
Lezárult február 28-án a Pedagógusok 
Szakszervezetének felmérése a peda-
gógusok leterheltségéről. A megadott 
időpontig 12 047 válasz érkezett. 
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A kreativitásra érdemes fókuszálni 
Nagyon kevés, ha az oktatás egy dátumra 
vagy egy megoldóképletre fókuszál, ez 
ugyanis mindenkinek „ott van a zsebé-
ben”. (Somlai-Fischer Ádám, Prezi) 

 
 

A Sokszínű Fizika Autóbusza 
„Ha úgy gondolják, hogy az oktatás 
drága, akkor próbálják meg a tudatlan-
ságot.” (Kroó Norbert, a fény nemzet-
közi éve programbizottságának elnöke) 
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7 
Csak egy pillanatra zavarlak 
Egy átlagos dolgozót naponta 87-szer 
(!) zavarnak meg abban, amit csinál. 
Csak egy gyors kérdés, egy megszólaló 
telefon, egy felugró e-mail ablak. 

 
 

Nem sok a bölcsész! 
A bölcsészek és a mérnökök körében 
majdnem pont ugyanakkora a dolgo-
zók aránya. (Köllő János közgazdász, az 
MTA Közgazdaságtudományi Intézeté-
nek kutatási igazgatója) 
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A kormány jelentősen átalakítja a szak-
képzést 
Fontos cél az is, hogy olyan szakmát 
adjunk a diákok kezébe, amellyel képe-
sek munkába állni. (Czomba Sándor 
munkaerőpiacért és képzésért felelős 
államtitkár) 

 
 

A szakképzés átalakítása 
A jelenlegi, iparostanonc-képzéssé 
silányított szakiskolában az összes 
közismereti tantárgyat heti hat órában 
oktatják, gy egy-egy tantárgyra he-
tente egy tanítási óra sem jut. (Szenes 
György) 
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13 
Egyre megy, honnan nézed 

Nem az évfolyamok száma a meghatá-
rozó egy iskolarendszerben, hanem a 
tanszabadság és a tanítás szabadságá-
nak léte vagy nem léte. (Szüdi János) 

 
































