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VERSENY-JÁTÉK

1. Mi a neve a képen látható épít-
ménynek? Minek a helyén épült? 

2. Ki építtette, és milyen 
szerzetesrend lakik benne?

3. Hogy nevezik azt a hegyet, 
amelyiknek a lábánál található?

4. Mirôl nevezetes a Bibliában 
ez a hegy?

(6 pont)
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megjelenési napja. A megfejtéseket – a név és elérhetôség pontos 

feltüntetésével – az alábbi e-mail címre várjuk: istvan.kopcsik@gmail.com.

1. Mi a neve a képen látható 
építménynek? 

2. Melyik városban található?

3. Mit jelent a város neve?

4. Melyik nép fôvárosa volt?
(4 pont)

1.

2.

Elôzô lapszámunk rejtvényének helyes megfejtôje: Lónyai Zsuzsa (MÁV-telepi iskola, Budapest), 
nyereménye: egy Egyiptom mûsoros DVD, a Kolumbusz Kiadótól. Gratulálunk!
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A 2014-2015-ÖS ÚJ TANÉVRÔL

A köznevelési államtitkárság
 számada tai: az általános iskolákban
98 600, a szak iskolákban 35 000, a
speciális szak   is ko lákban 2300, a gimná -
ziumokban és a szakközépiskolákban
egyaránt 41 500 tanuló ül be az iskola-
padba a kezdô évfolyamon. Ez összesen
218 900 diákot jelent. 

Az általános iskolában 760 000, a
szakiskolában 106 000, a speciális szak  -
iskolában 8200, a gimnáziumokban
188 000, a szak kö zép iskolákban 205 000
tanuló kezdi meg az összes évfolyamon
a tanévet. 

A Köznevelés Informatikai Rend-
szere tájékoztatása: az új tanévben
2280 általános iskola, 579 szakiskola,
713 szak középiskola és 643 gimnázium
6330  feladatellátási helyén kezdôdik
meg az oktatás.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal
közlése: 30 450 forint nyújtható
 gyer  meken ként a munkavállalónak
iskolakezdési támogatás címen az idén.
Ez a béren kívüli juttatás csak azokat a
szülôket illeti, akik iskolás gyermeket
nevelnek. Iskolakezdési támogatásként
olyan utal vány adható, amely ez év vé -
géig felhasz  nálható tankönyv, tan eszköz
és ruházat vásárlására. Az utalványt
közvetlenül a pénztári fizetésnél kell
felhasználni, utólag nincs lehetôség
szám la elszámo lására. Az utalvány érté -
ke több isko lás gyermek esetén több-
szörözôdhet, a támogatás feltétele, hogy
a támogatásban részesülô alkalmazott
vagy házastársa gyermekei után családi
pótlékra legyen jogosult.

Az új tanév fontos változása: elin-
dul a tanfelügyeleti rendszer és a tör -

vényi ütemezés szerint nônek a bérek. A
kísérleti tankönyvek mellett szeptem-
bertôl már az 1-2., 5-6., illetve 9-10.
évfolyamon kell az új kerettantervek
szerint tanítani. 

Kötelezô lesz az 1-3., az 5-7., illetve
a 9-11. osztályban a mindennapos test-
nevelés, amibôl két óra diáksportköri
tevékenységgel, verseny szerû sportolás-
sal váltható ki, abban az esetben, ha a
diák rendelkezik egye sü leti tagsággal,
vagy amatôr sporto lók kal kötött szer -
zôdéssel.

A most induló tanév 181 napból áll, a
nappali tagozatos középiskolákban és
szakiskolákban 180 tanítási nappal kell
számolni. Az általános iskolákban ok-
tóber 10-ig fel kell mérni, hány elsôs
tanulónál kell az alapkészségeket foko-
zottan kell fejleszteni. 

A 2014-2015-ÖS
ÚJ TANÉVRÔL,
amelyben mintegy 1 millió 267 ezer
diák veszi hátára az iskolatáskát

Néhány száraz adat: 
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Az ôszi szünet október 27-tôl 31-ig, a
téli szünet december 22-tôl 31-ig tart.
A tavaszi szünet 2015. április 2-án
kezdôdik, a vége április 7. A mostani
tan évben is lesz fizikai állapot- és ed zett -
ségmérés, ezt 2015. január 5. és má jus
27. között kell megtartani. A két
tanítási nyelvû általános iskolákban a
hatodikos és a nyolcadikos diákok ide-
gen nyelvi felmérôje június 3-án lesz, az
iskolák hatodik és nyolcadik évfolya -
mán az angolt vagy németet elsô idegen
nyelvként tanulók körében június 11-
én tartanak felmérést.

Az iskolakezdés most is 
jelentôs anyagi terhet jelent 
a családoknak. Az MTI körképe
szerint iskolai hátizsákot lehet
vásárolni 2000-3000 forintért, 
a speci ális ergonomikus isko-
latáskák 6 ezer fo rint körül
kezdôdnek, de van 14 ezer 
forintért is. Az MTI tudósítójá-
nak tapasztalatai szerint az
árakat nagyban befolyásolja, 
milyen emblémával látják el 
az iskolaszereket, a rajzfilm- 
és sportmárkákkal díszített
füzetek, táskák akár kétszer 
annyiba is kerülhetnek, mint 
a hagyományosak.

Néhány kötelezôen megvásáro -
landó felszerelés ára: lányoknak a
tornadressz 1200-1300 forintba, fiúk-
nak a tornanadrág 900 forintba kerül.
Tornacipôt ezer forintért már be lehet
szerezni, tornazsákot különféle min -
tákkal 1400 forintért. Uzsonnás készlet
1300 forintért, táska 1600 forintért
vásárolható.

Az emeletes tolltartó 1500-1700
forintért, a 12 színbôl álló vízfesték 700
forintért, a körzô 300-400 forintért, a
vonalzószett 700 forintért szerezhetô
be. A kétdarabos golyóstoll ára 350
forint, a négydarabos grafitceruza radír-
ral 500 forint, a 12 darabos színes -
ceruza-készlet ötszáz forint. 

A harmadik Orbán-kormány közne -
velésért felelôs államtitkára külö nö sebb
zökkenôk nélküli, nyugodt tanév kez -
désrôl számolt be, reméljük, ilyen lesz a
folytatás is.

ÚJ MAGISZTER | Az új tankönyvekrôl

Nehéz tanév vár 
a tanárokra és a diákokra?

AZ ÚJ
TANKÖNYVEKRÔL
„A rossz hír az, hogy a tankönyveket
idôre kiszállították, és a gyerme kek -
nek átadták. Még rosszabb hír, hogy
a diákok ezeket ki is nyitották, ezek-
bôl kezdôdhetett meg az oktatás” –
ér zékeltette Mendrey László, a Pe da -
gógusok Demokratikus Szakszer -
vezetének elnöke, hogy a vita súly-
pont ja az idei tanévre a tankönyvek
terjesztésérôl a tartalmukra helye -
zôdött. 

Az elôzô tanévben debütáló állami
tankönyvterjesztô cég, a Könyvtárel-
látó Nonprofit Kft (Kello) hibái mi-
att tavaly súlyos problémák voltak a
tankönyvellátásban: 2013. október
1-jén 38 116 könyv hiányzott az is -
ko lákból, de még decemberben is 50
intézmény várt tankönyvre. Idén a
tankönyvterjesztésbe a Kello mellett
besegített a Magyar Posta és az ön -
kor mányzatok közmunkásai is, így
amennyiben a pót rendeléseket a
tavalyinál haté ko  nyabban teljesíti a
Kello, a tan  könyv ellátási rendszer
elfogadhatónak mondható.   

Az idei tanév újdonsága, hogy
1051 iskolában az Oktatáskutató és
Fejlesztô Intézet által kiadott kísérleti
tankönyveket is használják,  ezeket a
tankönyveket rohammunkában fej -
lesztették ki, a pedagógusok nem
sokkal a tanévkezdés elôtt ismerhet-
ték meg a tartalmukat.

„A pedagógusok a kísérleti tan -
könyvekbôl úgy kezdenek el taníta -
ni, hogy jóformán a gyerekekkel egy
idô ben kapták meg ôket, nem volt
le he tôségük a tanári kézikönyv meg  -
ismerésére, a részletes tanmenet el -
készítésére, de ezek a tankönyvek

nem estek át az Oktatási Hivatal
szokásos tankönyvvé nyilvánítási
eljárásán sem” – kifogásolja Galló
Ist vánné, a Pedagógusok Szak szer -
vezetének elnöke.

A kísérleti tankönyvek szép szí-
nesek, ebben nincs vita. Sok bennük
a kép, ábra, illusztráció, jó a tipo -
gráfiájuk, logikus a fejezeteken belüli
elrendezés, melyek végén kellô számú
kérdés és feladat található. A bírálók
szerint ezek a tankönyvek arra ösz -
tönzik a tanárt, hogy csak a könyvek-
ben leírtakat mondja el és ezt adja fel
 fel adatként is. A könyvek az önálló
gondolkodásra késztetés helyett a
leírtak bemagolására tanítanak. Kri-
tika érte az irodalomkönyvet is,
amely az eddigi, körülbelül 300 ol -
dalas irodalom tankönyvhöz képest
mindössze 128 oldalas. Bár a  tömör -
ségre törekvés akár jó irány is lehet,
de  mély tudást nem fog adni – össze -
gezte a véleményét a Magyartanárok
Egyesülete elnöke, Arató László. 

Miklósi László, a Történelem-
tanárok Egyletének (TTE) elnöke
még éppen csak belenézni tudott az
új történelemkönyvekbe, de szak-
mailag több vitatható megállapítást
talált.

Az, hogy nagyfokú bizalmatlanság
fogadta az új tankönyveket, nem túl
meglepô, hiszen az utóbbi idôben
több tankönyvbotrány is volt. Azzal,
hogy államosították az egész tan -
könyv piacot, kifejezetten színvona -
lasnak ismert tankönyveket is gyako-
rlatilag tiltólistára tettek. A korábbi
nagy választék helyett most csak két-
három könyv közül választhatnak az
iskolák. Alapesetben mindössze az
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Apáczai és a Nemzedékek Tudása kiad-
ványai maradtak meg, és ehhez jönnek
most a semmibôl ezek a teljesen új,
kísérleti tankönyvek.

Sok iskola rendelte meg a  szin te
 teljesen ismeretlen tankönyveket, legin -
kább azért, mert ezek sokkal ol  csób-
bak a régieknél, különben nem is
lehetne kihozni a tanulónként járó 12
ezer forintból a tankönyvcsomagot.
Lehet, hogy voltak helyek, ahol úgy
gondolkodtak, a meglévôknél ezek sem
lehetnek sokkal rosszabbak, van olyan
információ is, hogy a KLIK tankerületi
vezetôi több helyen határozott nyomást
gyakoroltak az igazgatókra.

Bár a kísérleti tankönyveket kifej -
lesztô OFI azt hangsúlyozza, hogy az
elsô tanév tapasztalatai, a tanárok vissza -
jelzései alapján fogják majd orvosolni az
esetleges hibákat, ebben nem mindenki
bízik. A kísérleti kipróbálásra a pedagó-
gusok nem is lesznek felkészítve, ezért
nem is kapnak semmit, így egyáltalán
nem biztos, hogy észreveszik majd a
hibákat. Némi kritika: Tél Tamás, a
könyvek szakmai kontrollját végzô
Nemzeti Tan könyvtanács MTA által
delegált tagja lemondott a tisztségérôl.

Ôsztôl már az átalakított szak-
munkásképzési rendszerben ta nul   -
hatnak a hazai fiatalok. A gya korlati
képzést segítô új tan anyagot nem a
Klebelsberg Intézet állította össze,
hanem a Magyar Keres kedelmi és
Iparkamara (MKIK), és szeptember
elsejétôl 46 szakma oktatásában
 alkalmazzák. A változásokat azzal
indokolják, hogy a 28 fizikai szakma
esetében a nyolc osztályra épülô
három éves szakmunkásképzés az
eddigieknél sok kal több gyakorlatot
ír elô. 

Orbán Viktor miniszterelnök és
Parragh László, az MKIK elnöke
tavaly novemberben öt fô csapás -
irányban állapodott meg. Ezek kö -
zött az elsô szerint ezerrôl két  ezer -
re kívánják emelni a gyakorlati órák
számát a képzésben, második a
gyakorlatigényes szakmákban há -
rom  éves szakmunkásképzési mo -
dell indítása, míg harmadikként a
szakmunkások már 17 éves koruk-
tól dolgozhatnának. Negyedik cél -
ként, a középfokú oktatásban részt
vevôk körében 35 száza lé kára kí -
ván ják növelni a szakmun kás kép -
zôsök arányát, míg a meg álla podás
ötödik pontjának kere  tében újabb
gyakorlatigényes szak  képe sítés ke -
rül az MKIK égisze alá. 

A gyakorlatorientáltságot a kri-
tikák a munkaadói érdekek értel-
metlen kiszolgálásának tartják,
mondván, ha egy cég speciális is-
mereteket követel dolgozóitól, ma -
ga fizesse meg inkább ennek a költ-
ségeit, és ne az állam állja. A 17
évesek munkára fogását pedig szá-
mos nemzetközi egyezmény tiltja.

A  bírálatok egyelôre a kormányt
nem zavarják, és szeptembertôl
gyakorlatilag a teljes megálla po -
dást megvalósítja.

Parragh László, az MKIK elnöke
bejelentése szerint az ôsszel induló

tanévtôl 46 szakmából 28 fizikai
szakma esetében lehetôvé válik a
nyolc osztályra épülô, há rom éves
szakmunkásképzés bevezetése. 
Az elnök az MTI-nek nyilatkozva
hang sú   lyozta: a 28 szakmánál egy -
ért elmûen a német típusú, du á lis
kép zés felé mozdították a szak -
mun kásképzô rendszert. A gya  kor  -
lati képzések számát 50 száza  lékkal
megnövelik, így például 1100-ról
1600-ra emelik a hároméves szak-
munkásképzési rendszerben a gya -
korlati órák számát. A kötelezô
nyári szakmai gyakorlatot 300 órára
duzzasztják; amivel a ta nulók
össze sen majd 1903 órát töltenek el
a három év alatt gya  korlati képzés-
sel, és ennek a súlypontját is a vál-
lalati üzemi szférára helyezték. Így
a tanulók a közismereti tantárgyak-
ból jóval keve sebbet kapnak. Vál-
tozás az is, hogy a kamara által
 kidolgozott szakmunkásképzési
rend  szerben a szak mai záróvizsga
idôtartama maximum két nap lehet.

A duális képzés legfontosabb
 ele me, hogy a vállalatoknál folyik
majd a gyakorlati képzés jelentôs
része – emelte ki a kamarai elnök.
Ha ez így történne, megfordulna a
rendszerváltás utáni trend, amely -
nek köszönhetôen a diákok egyre
nehezebben találtak maguknak
gya korló helyeket. Az MKIK új tan -
anyaga szerint a 9. évfolyamban
még az iskolai tanmûhelyben lesz a
gyakorlati oktatás, a 10-11. évfo lya -
mos szakmunkástanulók azon  ban
már a vállalkozásokhoz mennek
gyakorlati oktatásra tanulói szer -
zôdéssel.

A kamara számítása szerint a
szakképzésbe belépôk közül hat-
hétezren a nyolc osztályra épülô
hároméves duális képzésben vesz -
nek részt szeptember elsejétôl. 

KAMARAI HÍREK, 2014 augusztus

AZ ÁTALAKÍTOTT 
SZAKMUNKÁSKÉPZÔ 

RENDSZERRÔL

Összeállította: PALOTÁS KATALIN
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A MÓKUSKERÉK

ÚJ MAGISZTER | Szüdi János jegyzete

A MÓKUS-
KERÉK
A Nemzeti Pedagógus Kar kézzelfogható
célja a pedagógustársadalom szellemi
 karanténba zárása. Az iskolai nevelés 
és oktatás folyamata a közoktatásban 
a nevelôtestület alkotóközösségeire, 
a szabadon gondolkodó és cselekvô, 
önmagát kiteljesítô pedagógusokra épült.
Errôl az oldalról vizsgálva a közoktatás 
rendszerét, a lényeg a következôk szerint
összegezhetô: ahány iskola, annyi önálló
szellemi termékként megjelenô pedagógiai
program. Ahány iskola, annyi szín 
egy rendszerben, annyi sajátos arculat. 
A pedagógus pedig egy zenekar részeként
társszerzô és egyben elôadó. Ezáltal nyílt
lehetôség a tanulóhoz igazodó, egyéni 
tanulási útvonalak kialakítására. 
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pedagógusok szakmai és más szervezetei részt vehettek
a döntés-elôkészítés és a döntés végrehajtása ellenôr -
zésének folyamatában. A falanszterként szervezôdô

államnak azonban nincs szüksége sokszínûségre. Mindenki -
nek egy célt kell szolgálnia: az államcélt. Az államcél jelenleg
pedig nem más, mint tudatlanságban tartani a társadalom
túlnyomó többségét. A tudatlanság ugyanis a hatalom legbiz-
tosabb fegy vertársa egy olyan világban, amelyben a töme geket
kordában kell tartani. Ennek a célnak a megvaló sításához
szükségtelenek, sôt a hatalom szempontjából egyenesen veszé-
lyesek azok a közösségek, amelyek szabadon gondolkoznak,
elemzik, értel me zik a helyzetüket, az esemé nyeket. Kü lönö -
sen veszélyesek e kö zösségek, ha olyanokat foglalnak ma -
gukba, akikre az ifjúság van rábízva. 

Az oktatás államosításának fontos, mond-
hat ni központi célkitûzése volt a tanerôk
feletti ha ta lom, rendelkezési jog megszerzése.
Ez több lép csôben, fokozatosan valósult meg.
Az iskolák állami fenntartásba vétele meg-
valósítható lett volna úgy is, hogy meg-
maradnak az önálló iskolák, külön-külön
nevelôtestülettel, külön-külön költségvetés-
sel, és az iskola igazgatója gyakorolja a
munkáltatói jogokat. Nálunk ez pont for -
dítva történt. Minden egykori önkormány -
zati intézmény, az óvodák kivételével egy
központi hivatal részévé, szervezeti egységévé
vált. Minden pedagógusnak egy személy,
ennek a hivatalnak az elnöke lett a munkál-
tatója. Ennek az intézkedésnek az eredmé -
nyeképpen az intézményeknek nincs költ-
ségvetésük, nem rendelkeznek szerzôdéskötési
joggal, minden vagyonuk, beleértve a szelle -
mi értékeket is az államra szállt, az elnök
utasítást adhat ki a mûködés és munka -
végzés kérdéseiben, egyik szervezeti egység-
bôl a másikba irányíthatja át a munkaerôt.
A pedagógusnak állami intéz ményi körben

– ez az intézményrendszer kilencven
százaléka – nincs többé mozgástere,

nem tud másik munkahelyet keresni,
mert minden intézmény egy szer -

vezet, maga a „kafkai” hivatal. Az
egyes szervezeti egységekben
munkát végzô pedagógusoknak

nincs miért összeülniük, nem kell
törniük a fejüket. Az állam kiadta

az alkalmazható, kötelezô tantervet,
ehhez tantárgyanként hozzárendelt

két-két tankönyvet, amelyek közül vá -
lasztani kell. Kialakította a szakfel ügye -

let rendszerét, amely a miniszter által ki -
nevezett igazgatókkal együtt ellenôrzi,

hogy a pedagógus eleget tett-e az állam elvá -
rásainak.

Miután az állam megölte az intézményi szintû szakmai közös -
ségeket, gondoskodott arról is, hogy feleslegessé tegye az in-
tézményeken kívüli szakmai összefogást. Ennek megértéséhez
azt kell tudni, hogy ennek a hatalomnak nem kötelessége a
 szak  mai egyeztetés, nem kötelezettsége, hogy a jogszabály-
elôkészítés folyamatát nyitottá, átláthatóvá tegye. Az Alkot-
mányból nem került át az alaptörvénybe az a rendelkezés, mi -
szerint a kormány feladatainak ellátása során köteles együtt -
mûködni az érdekelt társadalmi szervezetekkel. A jogal kotás
folyamatát szabályozó törvények alapján pedig az érintett
miniszter dönti el, hogy melyik szervezetet vonja be közvet -
lenül a jogalkotás folyamatába, s köt vele stratégiai partnerségi
megállapodást. Ilyen megállapodás hiányában a minisztéri-
umi honlapra kitett tervezeteket lehet véleményezni, anélkül,
hogy a véleményezôt bevonnák a folyamatba. Abban az
 ese t  ben, ha a tör vény valamely szervezet részére jogot biztosít
arra, hogy a feladat körébe tartozó jogszabályokat vélemé -
nyezze, a jogszabály elôkészítôje köteles gondoskodni arról,
hogy e jogával élni tud jon. (Természetesen, ha a törvényt
egyéni képviselô nyújtja be, akkor nincs szükség senkivel,
semmilyen egyeztetésre.)

A Nemzeti Pedagógus Kar törvény adta „közfeladatai”: véle -
ményezési jogot gyakorol a köznevelést és pedagógusképzést
érintô jogszabályok megalkotása és módosítása során, fela-
dat- és hatáskörét érintô kérdésekben javaslatot tehet, intéz -
kedés megtételét kezdeményezheti, megalkotja Alapszabá-
lyát, vala mint a Pedagógus Etikai Kódexet, tagjával szemben
etikai eljárást folytathat le, konferenciákat, szakmai napokat
szervez. A feladatmegosztás világos: az állam a köznevelés
terén szabályoz, engedélyez, ellenôriz, fenntartja az intéz -
ményeket, gyakorolja a munkáltatói jogokat. A rendszer
összezárt. Látszólag minden rendben, hiszen a miniszter
egyeztet. Csakhogy ez a partnerszervezet része az államnak.
Az állam hozta létre, az állam alakította ki mû ködését, az ál-
lam biztosítja a mûködéshez szükséges tárgyi és pénzügyi
 eszközöket, az állam látja el törvényességi ellenôrzését.
Vagyis a feladatmegosztás lényege, hogy az állam semmit
sem enged ki a markából, még az egyeztetést sem. Ezzel a
megoldással minden szakmai szervezet feleslegessé és mel-
lôzhetôvé vált. 

Az állami feladatellátásban részt vevô pedagógusnak a
helyzete pedig a ketrecbe zárt mókuséhoz vált hasonlatossá:
köteles hivatásához méltó magatartást tanúsítani, köteles a kar
jogos érdekeire tekintettel lenni, amikor a tudomására jutott
információkat felhasználja, a kar gondoskodik arról, hogy az
állam által szükségesnek tartott ismeretekhez hozzájusson,
köteles magát alávetni az etikai eljárásnak. A kör bezárult, a
pedagógus, ha dolgozni akar ebben a rendszerben, nem
törhet ki az állam által megrajzolt körbôl. Az viszont igaz,
hogy április hatodikán e tények ismertek voltak. Így a köz -
nevelés valamennyi dolgozója és hozzátartozója úgy élhetett
a szavazati jogával, hogy tudnia kellett, mit jelent e területen
a „folytatjuk”.                                                                                                  

SZÜDI JÁNOS oktatáskutató, 2014. július

A MÓKUSKERÉK
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kormány elégedetlen az állami kommunikáció
hatékonyságával, így rövid idô alatt létrehozta a

Nemzeti Kommunikációs Ügynökséget. Az elképzelés szerint
a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium alá rendelt cég egybefog
minden politikamentes állami kommunikációval foglalkozó
céget, ide kerül az Országos Idegenforgalmi Hivatal jogutód-
jaként létrehozott Magyar Turizmus Zrt., az Agrármarketing
Centrum, valamint a határon túli magyar kultúra külföldi be-
mutatásáért felelôs Balassi Intézet is, valamint a  nemzeti ün-
nepeket és kulturális programokat lebonyolító Hungarofest
Kft. Az NKÜ-höz kerülô cégek egyenként is több milliárd
forint közpénz felhasználásáért felelnek.

A 40 milliárd állami költést központosított mamutcég élé -
re, Giró-Szász András került.

Május óta a kormány néhány húzása miatt látványosan
romlott a  politikai vezetés és a Fidesz több gazdasági hát-
térembere közötti viszony. Ez a lépés nemcsak a média egé -
szével, hanem a hagyományosan Fidesz-közelinek elkönyvelt
vállalkozókkal is tovább élezi a feszültséget. Az intézkedés az
eddig biztos bevétellel rendelkezô üzletember érdekeltségeit
sértheti – köztük Simicska Lajosét is.

A vélemények alapján bizonyos szempontból nagy változás
nem várható, eddig is a szakmailag feddhetetlen, politikailag
elfogulatlan, a jelenlegi hatalomtól „teljességgel független”
Giró-Szász gyártotta a híreket a médiumoknak. Ezentúl

megrendelheti saját magától, és még többet fizethet érte a
szállítónak.

Az MSZP Sajtótagozata a lehetô leghatározottabban
tiltakozott a Nemzeti Kommunikációs Ügynökség felállítása
ellen. Véleményük szerint a 2011-es médiatörvény és média-
alkotmány, az elmúlt 4 évben megtapasztalt öncenzúra,
 va la mint a reklámadó kapcsán kialakult médiaellenes kor-
mányzati fenyegetések és megfélemlítések éppen elég indokot
szolgáltatnak ahhoz, hogy sejtsük: a kormányzat média-
befolyásának növelésére kitalált intézmény rombolja a már
csak helyenként létezô független médiumokat, rombolja a
sajtószabadságot, a reklámpiacot, önhatalmúlag felosztja a hir -
detési felületeket.

Nincs szükség a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
hatalmának megduplázására, nincs szükség az adófizetôk
pénzét elherdáló újabb megaintézmény létrehozására, csak
azért, hogy a már eddig is fékevesztett kormánypropaganda
tovább tombolhasson, hogy a kormány újabb milliárdokat
vonjon ki a közpénzekbôl saját maga fényezésére, a köz -
vélemény megtévesztésére, hamis hírgyárak támogatására.

Ahol nincs szabad média, 
ott nincs demokrácia
– áll a szocialista közleményben.
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A helyszínen legalább 20 rendôrautót számoltak össze, köztük
kisbuszokat is, több oszlopra pedig új térfigyelô kamerákat
szereltek. 

Ilyen körülmények között, a szakértôk, a történészek, a
zsidó szervezetek, a balliberális értelmiség több hónapon át
tartó tiltakozása ellenére állították fel a Szabadság téren a német
megszállás áldozatainak emlékmûvét, ekkor emelték a helyére
a sast és az angyalt ábrázoló szobrokat. Az ellentüntetôk, akik
körülbelül százan voltak, vasárnap délelôtt megpróbálták meg-
bontani a kordont, és tojással is megdobálták az emlékmûvet.

Nemcsak itthon tiltakoztak a szobor állításának terve
ellen, de május végén harminc zsidó származású amerikai
képviselô nyílt levélben kérte Orbán Viktor miniszterelnököt
az emlékmû felállítására vonatkozó terv felülvizsgálatára. A
miniszterelnök válaszlevelében hangsúlyozta, hogy szabadsá-
gunk elvesztésének fájdalma vezeti a budapesti Szabadság téri
emlékmû felállítóit.

Az emlékmû nem holokauszt-emlékmû – hangsúlyozta a
miniszterelnök, hozzátéve, hogy megindító holokauszt-em-
lékmûvek és -emlékhelyek léteznek már Magyarországon. Az

alkotás – írta a kormányfô – egy szabadságharcos nemzet em-
lékmûve arról a fájdalomról, amikor eltiporták a szabadságát.
„Ez az emlékmû arra emlékeztet mindannyiunkat az áldoza-
tok emléke elôtti fôhajtással, hogy hazánk szuverenitásának
elvesztése tragikus következményekkel járt, sok százezer em-
ber életét követelte, és további millióknak, az egész nem zet -
nek rengeteg szenvedést okozott.”

Szoboravatásra mind a mai napig nem került sor viszont
a szoborellenes tüntetés már 200 napja tart.

... ÉS MÉG MINDIG ÁLL A SZABADSÁG TÉREN AZ EMLÉKMÛ
Több száz méteres körzetben, dupla kordonnal kerítette el a helyszínt a rendôrség
2014. július 19-én, szombaton éjszaka.

MIÉRT NEM JUTOTT KI AZ ÉRTELMI SÉRÜLT MAGYAR
VÁLOGATOTT BRAZÍLIÁBA?

tadionfelújításra jut több tízmilliárd forint hazánkban, az MLSZ néhány fociakadémiát 1,7 milliárd forinttal
támogat, ám az értelmi sérült labdarúgóknak senki sem tudott biztosítani 10-20 millió forintot! – körülbelül
ilyen összegrôl beszélünk.

Sajtóhírek szerint  Zlatan Ibramihovic, a bosnyák-horvát származású svéd válogatott labdarúgó a saját pénzébôl
kijuttatta a svéd értelmi sérült labdarúgó-válogatottat az augusztusban Dél-Amerikában megrendezésre kerülô
világbajnokságra. A magyar értelmi sérült labdarúgók válogatottja az aktuális világranglistán a harmadik helyet
foglalja el, ezzel pedig automatikus résztvevôje lett volna a világbajnokságnak, ha az anyagi nehézségek elhárulnak.
Igen ám, de nem hárultak el, így a csapat lemarad a tornáról…

A magyar értelmi sérült válogatott a négy évvel korábbi dél-afrikai vb-n ott lehetett, és nagyon jól szerepelt, többek
között a németeket is megelôzve negyedikként zárt a csapat. Korábban sajnos az Európa-bajnokságról is lemaradt
a válogatott, amely nem sok jóra számíthat a továbbiakban, ugyanis az eseményekre nincs kvalifikációs torna, az ak-
tuális világ  ranglista alapján hívják meg a résztvevôket. A magyar csapat most nem fog pontokat gyûjteni, így a csapat
vissza eshet, ezáltal pedig legközelebbi indulása is veszélybe kerülhet.

Az MLSZ-nek küldött kérdésre, hogy „Miért nem kapott támogatást a csapat, miért nem valósulhat meg a
játékosok álma?” a következô válasz érkezett: „Az MLSZ a társadalmi felelôsségvállalás keretében nagyon sok tá-
mo gatást biztosít a fogyatékkal élôk tömegsportjának támogatására. Általános elvként, a szociális és grassroots
programok keretében, a versenysportot a szövetség nem támogatja. Egyedileg beérkezett igények alapján, részleges
támogatás nyújtására van példa, de itt is elsôsorban természetbeni (válogatott felszerelés) és kommunikációs
 támogatást adunk. Mindezeken túl, az MLSZ kommunikációs osztályának nincs tudomása arról, hogy az ügyben a
szövetséghez hivatalos kérelem, megkeresés érkezett volna a csapat részérôl. A konkrét eset, az értelmi sérült lab-
darúgó-válogatott brazíliai szereplésének finanszírozása a Magyar Speciális Olimpiai Szövetség (MSOSZ) és/vagy
a Magyar Értelmi Fogyatékosok Sportszövetsége (MÉFSSZ) kompetenciájába tartozik.”  – ez azon a tényen nem sokat
változtat, miszerint a csapaton senki sem segített, akárkinek lett volna is a feladata..

S
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A magyar kormányzat gyanúja szerint a Norvég Alap az LMP szatellit szervezetét
támogatja, ezért a Kormányzati Ellenôrzési Hivatalnál átfogó vizsgálatot
kezdeményeztek. A magyar kormány által aláírt megállapodás szerint a magyar
kormánynak nincs ellenôrzési jogköre az alap fölött, de a norvég fél sérelmezte
azt is, hogy a Norvég Alapok forrásainak és programjainak lebonyolításával és
a monitorozással egyoldalú döntéssel a magyar kormány az állami tulajdonban
lévô Széchenyi Programiroda Nonprofit KFT-t bízta meg. 

A norvég fél elfogadhatatlannak ítélte, hogy a magyar fél nem mutat hajlan -
dó ságot a problémák tisztázására, ezért úgy döntöttek, hogy az ügy rendezô -
dé séig a kifizetéseket felfüggesztik.

Ezek után a tucatnyi rendôr vonult ki az Ökotárs Alapítvány belvárosi
irodájához. A Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) bejelentés nélkül ér ke  zô munkatár-
sai az irodába csak az ott dolgozókat engedték be. A nyomo zók lerohanták a Norvég
Civil Alap egy másik lebonyolító szervének, a De mo kratikus Jogok  Fejlesztéséért
Alapítványának irodáját is. A dolgozóknak mind két helyen megtiltották, hogy hasz -
nálják a telefonjukat, és nem lehetett ôket elérni sem.

Az információk szerint a város egy másik pontján az alapítvány könyvelôjéhez
is rendôrök szálltak ki, aznap a nyomozók az egyes dolgozók lakásán is ház ku-
tatást tartottak. 

Móra Veronika, az Ökotárs Alapítvány vezetôje elmondta, hogy értetlenül
áll a rendôrségi akció elôtt, mivel ha kérték volna az iratokat, akkor önként viszik
el a rendôrségre. Erre egyébként korábban volt is példa.

Az Ökotárs Alapítvány panaszt tett a rendôrség fellépése miatt. 

A Demnet munkatársai elmondták, hogy a nyomozók alaposan átkutatták
az irodájukban található összes anyagot, és elvittek mindent, aminek köze le -
het a Norvég Civil Alaphoz. Magukkal vittek olyan dokumentu  mokat is, ame-
lyek egyáltalán nem ebben a témában születtek, ugyanakkor az ô szervezetük
vezetôinél nem tartottak házkutatást.

Az ORFK tájékoztatása szerint a Készenléti Rendôrség Nemzeti Nyomozó
Iroda hûtlen kezelés bûntett, valamint jogosulatlan pénzügyi tevékenység bûn-
tett elkövetésének gyanúja miatt folytat eljárást ismeretlen tettes ellen.

Az Ökotárs Alapítvány székhelyén, a belvárosi Szerb utcában élôk szerint a
rendôrség kivonulása elég félelmetes volt: nagy erôkkel érkeztek, mintha komo -
lyabb akcióra készülnének. Ehhez képest a lakók meglepôdtek, amikor kiderült,
hogy csak egy irodai ellenôrzésrôl van szó. 

A BÛNT ÜLDÖZZÉTEK, NE A CIVILEKET! címmel a Facebookon tün-
tetést hirdettek a rendôri támadás napjára, ahol sok százan kö ve telték, hogy a
kormány hagyjon fel a civil szféra elleni támadással.

MIVEL FOGLALKOZIK AZ ÖKOTÁRS ALAPÍTVÁNY?
Az Ökotárs Alapítvány nem nyereségérdekelt, politikától

független, a környezet állapotának javulásáért és a hazai civil
szféra és lakosság környezeti érzékenységének 

és tudatosságának fejlesztéséért tevékenykedô szervezet.
A norvég és a svájci civil alapok révén szélesebb értelemben 

is a civil szektor elsôrendû független támogatója, a támogatott
projektek számos területet lefednek, de támogatásával aktív 

szerepet játszott a magyar zöldmozgalom születésében is.

RENDÔRSÉGI TÁMADÁS 
AZ ÖKOTÁRS ALAPÍTVÁNY ELLEN

Felfüggesztette az adóhatóság a
Ökotárs,  a Demnet Alapítvány  és
a Norvég Civil Alap támogatásait
kezelô másik két alapítvány, az  Au-
tonómia Alapítvány és a Kárpátok
Alapítvány adószámait. A Dem-
netet és az Ökotársat levélben
értesítették az intézkedésrôl, de azt
nem írták meg, hogy miért került
sor erre a súlyos szankcióra.

Rövid távon a szervezetek még
csökkentett módban képesek mû -
ködni felfüggesztett adószámmal,
igaz, a mûködési támogatásuk egy
részéhez már nem férhetnek hozzá.
De számlákat állíthatnak ki és fo-
gadhatnak be, tehát fizethetnek, és
ôk is hozzájuthatnak pén zekhez.
Az adószám-felfüg gesz tés azonban
erôs jel, amelyet sokszor a mû -
ködést ellehetetlenítô adó szám -
törlés követ. 

Az alapítványok megtették az
intézkedés elleni jogi lépéseket.

ADÓSZÁM
FELFÜGGESZTÉS

KÍVÁNCSIAK
VAGYUNK 

OLVASÓINK
VÉLEMÉNYÉRE!

Észrevételeiket, 
véleményüket, 
gondolataikat 

várjuk akár e-mailen
palotas.katalin1@gmail.com

akár postai úton
1086 Budapest, 
Dankó utca 11.

Összeállította: PALOTÁS KATALIN
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Aktualitások,  
érdekességek

Valamikor régen Felsôdobszán, a
dombtetôn állt egy földvár. Ha veszély
közeledett, az ôrszemek vad dobolásba
kezdtek. A települést ma 930-an lakják,
s a dombtetôn már jó ideje senki nem
dobol. De a hírre, hogy Luterán András
kormánypárti polgármester a tanév -
kezdés elôtt pár nappal – akár karhata -
lommal is – vissza akarja foglalni a
MET-tôl, a Magyarországi Evangéliumi
Testvérközösségtôl az iskolát, mintegy
ötszázan indultak el Felsôdobszáról s a
környezô kistelepülésekrôl. Gyerekek,
szülôk, közmunkások, polgármesterek,
alpolgármester... Egyesek vastalicskával
vagy kézi szekerekkel érkeztek. Kezet
fogtak az ajtóban álló, az iskolát három
éve mûködtetô evangéliumi testvér -
közösség elnökével, Iványi Gáborral és
az iskola cigány igazgatójával, Budai
Sándorral, majd mindannyian leültek
az aulában. Hol magyar dalokat énekel-
tek, hol a cigány himnuszt, így várták
Luterán Andrást s a karhatalmat. Köz -
ben telt az idô, egy óra meg még egy,
a polgármester sehol. Végül enni kezd -
ték a 600 adag bablevest és kakaós
csigát, mert errefelé az étel nagy kincs,
aztán csak elôkerültek a kézi szekerek
és ta  lics kák, s a tanulók a szülôkkel
együtt pakolni kezdtek. A MET min-
den év szakváltáskor ruha- és cipô -

adományt hoz, amit a polgármester
lomnak tekint. 

Ez év február 25-én – a pedagógusok-
nak és a szülôknek meghirdetett fóru-
mon, amit a falu Közösségi Házá ban
tartottak  –  a polgármester kijelentette:
„Miénk ez az iskola, nem másé. Ezt mi
nem hagyjuk, ezt mi fogjuk mû ködtetni
valamilyen formában, és erre a forma
már meg is van. És nem úgy, amilyen
eredmények születnek ebben az isko -
lában, amennyi gyereket más isko lák ba
elvisznek. (…) Nem hagyjuk! Megke -
restük a Klebelsberg Intézmény fenntartó
Központ elnök asszonyát, aki elmondta,
jó irányban haladunk. Ez azt jelenti,
hogy Felsôdobszán, az isko lában és az
óvodában nem marad ellátatlan terület.
Mûködni fog tovább, csak nem ezzel a
fenntartóval, hanem a Klebelsberggel.
Erre minden támogatásunk megvan, és
ezt a feladatot végre fogjuk hajtani! (…)

Luterán András polgármester vagy
nincs tisztában a valósággal, vagy módos
emberként nem akar tudomást venni
ar  ról, hogy a faluban 120 embernek
nincs állandó munkája. Vannak házak,
ahol se víz, se villany. A felsôdobszai ci -
gány szülôk egy része azért íratja át
 gyer mekét az abaújkéri anyaiskolába,
amit szintén a MET tart fenn, mert ott

van kollégium, a kollégiumban pe dig
fûtés, víz, villany és ennivaló. Az iskolába
járó gyerekek szülei nagyrészt aluliskolá-
zottak, sok az olyan család, ahol vagy az
egyik, vagy mind a két szülô munka -
nélküli. A pedagógusok szerint a gye -
rekek szociálisan  éretlenek, a közösségbe
nehezen illeszkednek be, gátlásosak,
nincs megfelelô biztonságérzetük. Felsô-
dobszán csak a 2013-14-es tanévben öt
iskolás került állami gondozásba, hár-
man nevelôszülôkhöz. A családok a jobb
megélhetés reményé ben vándorolnak:
Miskolc, Pest, külföld. A MET iskol ái -
ban, csak ebben a kistérségben mintegy
1000 hihetet lenül halmozottan hát rá -
nyos helyzetû diák tanul. Olyanok,
akiknek hétvégén nincs mit enniük, és
télen azért hiá nyoz nak, mert a gyerekek
felváltva hordják az egyetlen cipôt. Az
abaújkéri szegényiskola tanulóinak
mint egy húsz százaléka állami gondo-
zott, vagy ne ve lôszülôknél él. 

– Polgármester úr – kérdeztük a feb -
ruár 25-i fórumon, amit filmre is rög -
zítettek –, mikor kezdôdött a folyamat,
amikor a nem cigány, a fehér szülôk
más települések iskoláiba kezdték vinni
gyermekeiket? Mikortól lett cigány
iskola a felsôdobszai?

– Azért ez nagyon durva megfogal-
mazás. Kikérem magamnak – felelte a
polgármester, aki valamikor a lányát,
Alizt vitte más település iskolájába.
Gönczi Miklós, a felsôdobszai kép vi -
selô-testület tagja pedig azt hajtogatta:
„Ez nem lehet cigány iskola! Ez felsô-
dobszai iskola, illetve másik három
település, Szentistvánbaksa, Nagykinizs
és Hernádkércs iskolája.”

Ül Szentistvánbaksa és Nagykinizs
polgármestere, illetve alpolgármestere a

Augusztus 29-én, a 2014–15-ös tanév megkezdése elôtt néhány
nappal  elmentünk Felsôdobszára, ahol a hírek  szerint a felsô-
dobszai polgármester karhatalommal szán dékozta vissza-
fog lalni a nagyrészt európai uniós pénzbôl felújított Bárczay
Kastélyban a MET fenntartásában mûködô iskolát.

A felsôdobszai helyzetrôl a Népszabadság augusztus  30-i
számában Scipiades Erzsébet KIS SOFÔRBÔL KISKIRÁLY
 címmel számolt be. Az alábbiakban közöljük a riport rövidített
változatát.
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felsôdobszai iskola könyvtártermében,
és rettentôen dühösek. Ôket ugyanis
senki nem értesítette arról, hogy Lute -
rán András mit akar tenni önhatal múlag
az iskolával. Hiszen három éve, amikor
az intézmény csôdben volt, és sem a re-
formátus, sem a katolikus egyház nem
vállalta a mûködtetését, ôk keresték meg
az abaújkéri Wesley isko lát, azután
Iványi Gábort, aki igent mondott.

– Luterán András úgy viselkedik,
mint egy kiskirály – mondja Rontó
István, Szentistvánbaksa polgármestere.
– Mintha az iskola, ahová mintegy
 negyven százalékban a környékbeli kis -
települések gyermekei járnak – az ô
saját vállalkozása, egyik biznisze lenne.
1994-ben a négy Hernád-parti telepü -
lés közös intézményfenntartói társulást
hozott létre. Közösen tartottuk fenn a
felsôdobszai iskolát.

– Egészen tavaly decemberig – ma g-
yarázza Székely István, Nagykinizs alpol-
gármestere – , amikor is Luterán közös
testületi ülést hívott össze, azt kér ve,
szüntessük meg az intézmény fenn tartói
társulást, mert az iskolát az Evangéliumi
Testvérközösség mûköd teti. Jóhiszemû -
ek voltunk, belementünk, rá másfél hó-
napra, február 18-án a felsôdobszai ön -
kormányzat felbontotta a megállapodást
a MET-tel, de elôbb tárgyalt a KLIK-kel
is, amelyik  szin tén fölmondott az
Evangéliumi Testvérközösségnek – ez év
júniusában. De minket senki nem érte -
sített. Miképp lehetséges, hogy három
olyan önkormányzatot, melynek gyer-
mekei a felsôdobszai iskolába járnak, hi-
vata losan nem értesítenek.

– Ha valaki cigánynak született –
morfondírozik Rontó István –, az nem
tehet róla. Annak is léteznie kell és is -
kolába járnia... Szentistvánbaksa na gyon
jól járt a MET-tel. Felsôdobsza ugyanis
kezdetben, hozzájárulásként, minden
tanuló után 65 ezer forintot követelt
évente, ami fölment 224 ezerre, a végén
már nem tudtuk mibôl fizetni. A köz-
munkásbérbôl vegyem el? A lakástámo-
gatásból? Vagy ne fizessek az ÉMÁSZ-
nak, esetleg kapcsolják ki a gázt? 

– A felsôdobszai önkormányzat –
folytatja Nagykinizs alpolgármestere – ,
szintén a tudtunk nélkül kezdemé -
nyezett birtokvédelmi eljárást a MET-tel
szemben. Holott az épületben mind-

három kistelepülésnek tulajdoni része
van. Nagykinizsnek 12,8 százalék.

– Felôlem, ahogy hallom – mondja
Rontó István –, akár uborkasavanyító is
lehet az iskolából, de csakis abban a
régi, a Bárczay-féle kastély részben, ami
a dobszai önkormányzat tulajdona.

Ül az egyik osztályteremben X. ta -
nár, és három hatalmas papírdobozra
mutat. Azért csomagolt össze, mert fél.
A helyi hatalomtól.  

– Két éven át, amíg az állam nem
 szabadította meg a falut az adósságától,
minden rendben volt. A polgármester
úr a beszédeiben dicsérte az iskolát,
hogy milyen jó az együttmûködés, az -
tán... Mindenki meg van félemlítve a
faluban. Kiszolgáltatottak a szülôk is,
akik közmunkások. Július végén ne -
künk, pedagógusoknak nyilatkoznunk
kellett, amennyiben a bíróság a KLIK-
nek, állami fenntartásba ítéli az iskolát,
csatlakozunk-e. De hát még el sem kez -
dôdött a per, amit a MET kez de mé nye -
zett. Fölkerestünk egy jogászt, s ô fogal-
mazta meg a válaszleveleinket, hogy
változatlan feltételek mellett, változat-
lan beosztásban és fizetéssel itt sze  ret  -
nénk dolgozni a felsôdobszai is kolában,
mindegy, ki lesz a fenntartó; akinek ítél
minket a bíróság. A levélben az is szere-
pelt, hogy a boldogkôváraljai iskolához
tartoznánk. Ha a KLIK pénzt akarna
megtakarítani, akkor a tôlünk mind -
össze hét kilométerre lévô halmaji is -
ko lához csatolna minket, csak hát a
vár aljai igazgató a barátja Luterán And -
rásnak, akinek így majd lehet bele szó -
lása abba, ki méltó a tanításra és ki
nem. Szerintem erre egy éve lesz, mert
az uniós pénzbôl történt felújítás egyik
kitétele szerint a felsôdobszai épületben
öt évig iskola kell hogy üzemeljen. Más-
részt ha egy év után a Klik felülvizsgálja
az iskolát, a létszámot, akkor rájön,
hogy ennek a 110 fôs kisiskolának a

fenn   tartása veszteséges. Még akkor is,
ha az esti iskolások és esti gimnazisták
száma már ötven fô, és kezdôdik a fel-
nôttképzés. Szeptembertôl az általános
iskolai osztályomnak tizenöt tanulója
lesz, akik csakis kiscsoportban fejleszt -
hetôk. Ha harmincfôs osztályba integ -
rálják ôket, akkor ezek a gyerekek el -
vesznek, a felsôdobszai iskola épületé bôl
meg egy év múlva bármi lehet. Bérbe
vehetik vagy magánkézbe is kerülhet.
Tudja, mi fáj legjobban? A vád, hogy
mi, pedagógusok nem voltunk együtt -
mûködôk az önkormányzattal. Nem, az
nem gond, ha egy falusi polgármester
gazdag és befolyásos. Sokkal inkább az,
ha újgazdag, és úgy is viselkedik.

Állunk a Kossuth utcában. Kossuth
39. Itt kezdôdik Luterán András látható
birodalma. A telephelyek. A Védép-
szolg Kft.-é, aminek fejlesztésére, a régi
épület korszerûsítésére pályázati pénz -
bôl több tízmillió forintot kapott. Mert
így a térségben élô hátrányos hely -
zetûek, elsôsorban romák foglal koz-
tatása közvetlenül is lehetôvé válik.
Kossuth 39., idekerült a nemzeti do-
hánybolt is, amit egy másik pályázaton
a lánya nyert el. És a nyáron ennek
szom szédságában épült föl birodalmá-
nak óriásgyöngyszeme, az új gazdabolt.
Luterán Andrásból, az egykori téesz-
sofôrbôl befolyásos ember lett. Azóta,
amióta a felcsúti polgármester cége, a
Mészáros és Mészáros Kft. nyerte el
társult tagként Felsôdobsza község több
százmillió forintos árvízvédelmi fej -
lesztését. A megrendelô a felsôdobszai
önkormányzat volt, ám az alvállal ko -
zó kat a lakosság számára készült tájé -
koztatók már nem tartalmazták. A
rossz nyelvek azt beszélik, Luterán-
nak kijelölt útja van a politikában, a
megyei közgyû lésbe, az Iványi Gábor-
féle MET -nek, a szegényiskolának ezért
kell  mennie.          SCIPIADES ERZSÉBET
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Felsôdobsza, fotó: KOPCSIK ISTVÁN
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A takarítási világnapon diákjaink szépítették 
az iskola folyosóit és a termeket. Az épületet kívülrôl

az UPC dolgozói, önkéntes munkával tették 
színessé.  Az eseményrôl kép is készült:
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PROGRAMJAINKBÓL

A Gyermekek világnapja alkal má -
ból a MÁV telepi iskola minden
tantermé ben más-más program
várta a gyerekeket. 

Volt arcfestés, karkötô készítés,
gipszfigurák festése, színezés, sport -
verseny, aszfaltrajz készítés, angol
nyelvû fejtôrök, megtanulhatta
bár ki a cigány táncok alap lépéseit,
já té kos feladatokkal meg ismerked-
hetett a cigányok életével. Ráadás -
ként vattacukrot is ehettünk, málna
és narancs ízben.

A nap záró programjaként fer-
geteges koncerten vehettünk részt
a Serengeti Troup afrikai konga do-
bosai jóvoltából, ahova több szülô is
elfogadta meghívásunkat. 

A program megvalósításában
anyagi támogatónk az Egy mosoly
egyesület volt. 

A GYERMEKEK VILÁGNAPJA 

A TAKARÍTÁS 
VILÁGNAPJA 

2014. október 13-17 közötti napok a Szegénység elleni
küzdelem jegyében zajlanak iskolánkban. A tavalyi sikertôl
fellelkesedve – ahol a gyöngyöspatai ovisoknak sikerült
örömet okozni – idén is egyhetes program kere tében pró -
bálnak segíteni diákjaink. Naponta más-más osztály
készített süteményeket, melyet a többiek, és persze a ta -
ná rok, megvettek és megettek. Így csupa öröm segíteni!
A befolyt pénzzel, a majd húszezer forninttal a beregi
óvodát segítjük. Gyermekeink így láthatják, hogy még
náluk rosszabb körülmények között élôk is vannak. 

A programot emlékezetessé teszi, hogy zárásként,
pénteken a hajléktalan focistákkal mérhetik össze foci
tudományukat.

Külön köszönet a szervezô kollégáknak, és minden
résztvevônek!

2014. OKTÓBER 16.  LÓNYAI ZSUZSANNA

Mi is tudunksegíteni
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9,30-10,00 Regisztráció  

10,00-10,05 Köszöntô – Lónyai Zsuzsanna 

10,05-10,15 Megnyitó – dr. Iványi Gábor – Wesley János Fôiskola rektora, MET elnöke 

10,15-10,35 Kultúrák találkozása – Donkó Erzsébet – szociális munkás, 
a Wesley János Fôiskola oktatója 

10,40-11,00 A professzionális pedagógus – Tóth László Norbert – neveléstudományi szakos
bölcsész, tanár, tanító, jelenleg tankerületi igazgató 

11,05-11,25 IKT eszközök alkalmazása a Z generáció gyermekeinek tanításában 
– Tevan Ildikó – Tevan Alapítvány elnöke 

11,30-12,30 Wesley tagintézmények bemutatkozása – Budai Sándor intézményvezetô, 
Gazdig Róbert igazgató, Kurina Laura igazgató, Lónyai Zsuzsanna intézmény-
vezetô, Trócsányi Anna intézményvezetô, Vattamány Gyula intézményvezetô 

12,30-13,30 EBÉD 

13,30-13,55 Az alternatív lehetôség-és élménypedagógia programja – Kopcsik István – 
KOLUMBUSZ Oktatási Központ alapítója 

14,00-14,25 Hogyan lehet kommunikálni a Z generáció gyermekeivel? – Dr. Csorba József – 
pszichológus, a Wesley János Fôiskola oktatója 

14,30-15,30 Workshop 

15,30-15,45 Összegzés – Lónyai Zsuzsanna 

PÁLYÁZATI HÍREK

Átmenetek kezelését támogató program 
„A jövô záloga - új gondolatok a pedagógiában”

2014. november 7. 

14 ÚJ MAGISZTER | Pályázat

„Motiváljuk gyermekeinket! 
Programok az eredményes oktatás 

támogatása érdékeben”

TÁMOP-3.3.8-12/1-2012-0011
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fôiskolai hallgatók képzésének
részeként fontos feladatunk a
hallgatók terepismeretének

bôvítése, személyiségük, érzékenysé -
gük fejlesztése, de éppilyen fontos a
sze gény  kultúra elemeinek a hétköznapi
életben megfigyelése, a kapcsolatterem -
tési készség, az empátiás készség, a mások
problémáinak megfigyelése, átérzése.
Életre szóló élményeket jelentenek a
családok otthonaiban tett látogatások,
a hátrányos helyzetû régióban élô csalá-
dok mindennapi küzdelmeinek, az
övéktôl eltérô kultúra sajátosságainak
megismerése. 

A táborokat azokon a településeken
 szerveztük, ahol a fôiskolát fenntartó
egyház, a MET által mûködtetett köz -
okta tá si intézmények vannak. Tanter -
mekben, matracokon aludtunk, az is -
kola konyhája biztosította az étkezési
lehetôséget a táborok lakóinak. Így
alakulhattak ki az ismeretségek, és ami
a legfontosabb, a tábor szociológiai ku-

tatásának eredményeként mind a fenn -
tartó egyház oktatáspolitikai szakem-
be reinek, mind pedig a helyi iskolák
ve   zetôinek pontosabb információt nyújt -
hattunk arról, hogy milyen élethely zet -
bôl érkeznek a gyerekek az iskolába,
mil yen problémákkal küzdenek a csalá-
dok. Azt gondolom, hogy hosszú távon
ezek az ismeretek még hatékonyabban
felhasználhatók az oktatási és ne ve lési
te vékenység személyre szabott terve  zé -
sénél, illetve a felzárkóztató, társa dal mi
hátrányokat kompenzáló prog   ramok
mûködtetésénél.

A kezdetben a szociális munkás sza-
kon tanuló hallgatók vettek részt a tá-
bor kutató munkájában. 

A környezetbiztonsági szak megje-
lenése óta némileg módosult a táborban
lakók összetétele és szakmai programja
is. Mindkét szak hallgatói részt vesznek
minden tevékenységben, a programo -
kon, közösen készülnek fel a munkára

és közösen beszélik meg esténként a
tapasztalatokat, élményeket. A környe -
zet tanos hallgatók kicsit részletesebb
felkészítés után szintén felkeresik az
adott címen élô családokat, kérdô -
íveznek, interjúznak, illetve a szociális
munkás szak hallgatói részt vesznek a
környezet megfigyelésében, a másik
szak hallgatóinak adott feladatok vég -
zésében. A szociológiai felmérés mellett
a hallgatók vizsgálják az adott tele pülést
környezeti és környezetbiztonsági szem-
pontból is. Megfigyeléseket végeznek
az infrastruktúra, a közlekedés, az utak
vezetékek állapotáról, valamint az adott
település hulladékgazdálkodásáról, a
település bel-, árvíz- és tûzvédelmi hely -
zetérôl, környezeti katasztrófákról.
Érdekes egyébként látni, hogyan hat-
nak egymásra a különbözô tudással
felvértezett hallgatók, hogy nyújtanak
egymásnak új szempontokat, illetve
alakulnak ki a személyes kapcsolatok,
barátságok, amelyek megmaradnak az
egész képzési idôben is. 

A

A FALU KUTATÓ
A Wesley János Lelkészképzô Fôiskolán immár öt éve minden nyár elején útra
kelünk, és a hátrányos helyzetû régióban lévô közoktatási intézményeink
falain belül „sátrat bontunk”. Voltunk már Gemzsén, Beregdarócon, Felsôdob-
szán, Gyürén, és ebben az évben Tiszaszentmártonban.

TÁBOROKRÓL
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WESLEY OKTATÁS

A tábor kezdeti szakaszában a meg -
ismerés eszközei a megfigyelés, a kér -
dô ívezés és az interjúzás módszereire
korlátozódtak. Az utolsó három évben
ki    bôvítettük a szerzett információk
dokumentálását, rögzítését fotókkal,
és a mozgóképes adatrögzítéssel, bô -
vít ve ez által lehetôségeiket, tudásukat,
esz köz tárukat.

Ebben a tanévben 2014. június
 23-28-ig Tiszaszentmártonban került
meg rendezésre a tábor 16 fô szociális
mun  kás és környezettanos hallgató
rész vételével. Öt oktató segítette, koor -
dinálta a munkát. A korábbi évekhez
hasonló módszertant követtük: a szoci-
ológiai felmérés célja az volt, hogy in-
formációt kapjunk a településen élôk
élethelyzetérôl, illetve, hogy milyen a
helye, szerepe a helyi közösségben. Az
ottlétünk alatt megismerkedtünk a tele -
pülés életével. Esténként vendégeket
hívtunk, beszélgettünk a település pol-
gármesterével, a kisebbségi önkormány -
zat vezetôjével, a falu helytörté ne tének
kutatójával is. 

Megtekintettük a faluházban lévô
kiállítást, találkoztunk a református
lelkésszel. Néhányan meglátogattuk a
településen mûködô szociális intéz -
ményeket is. A hét egy napján a kör -
nyezettan szak tanára által szerve-
zett programon vettünk részt. Késôbb
 esténként a kocsmában folytattunk
kö tetlen beszélgetést a helyi lako -
sokkal.

ÉS AMIT 
TAPASZTALTUNK…
Tiszaszentmárton hátrányos helyzetû
régióban, Záhony közelében helyezkedik
el. A rendszerváltás elôtt és közvetlen
utána a lakosság nagy része a MÁV át ra -
kó részlegében volt alkalmazásban.

Ennek a viszonylag jóléti korszak-
nak a nyomai még ma is láthatók a te -
le pülés házain, rendezett, elég jó álla -
potú portákat láthattunk. Az átrakó
meg szûnése után a lakosság jelentôs
része munkanélküli lett, ugyanakkor
azonban az akkor végzett rendszeres

munka továbbra is éreztette az egyének
éle té ben a hatását. A település pol-
gármestere a munkahelyi igényekre
válaszolva földeket vásárolt az önkor-
mányzat részére, és gazdálkodó tevé -
kenységet  szer vezett. Körülbelül három
éve nagyobb földterület bérbe adásával,
vásárlással és kamatmentes kölcsönnel
segítette a cigány kisebbségi önkor -
mányzatot saját termelô tevékenységük
indításában. Az önkormányzati földe -
ken almáskerteket és erdôket látunk, a
kisebbségi önkormányzat pedig uborka  -
termesz tésbe kezdett. Nagyon érdekes
volt azt hallani, hogy hogyan tanulták
a földmûvelést, a növénytermesztést az
addig hozzá nem értô lakosok. Telente
a kertbarát körben, szakemberek segít-
ségével tanulták meg az elméleti tudni-
valókat, illetve megbeszélték az elô zô
sze zonban szerzett tapasztalatokat, így
készülnek fel a következô szezonra.
 Számunkra az is nagyon újszerû, amit
 hajnalban a többségében cigányok által
lakott utcában láttunk. A cigány ki -
sebbségi önkormányzat vezetôje biz-
tatására kimentünk fél hatkor a Petôfi
utcába. Meglepô és felemelô volt látni,
hogy a korai óra ellenére minden
házban talpon voltak az ott lakók, ka-
masztól egészen az idôsebb korosz -
tályig. Két gyülekezôpontra igyekeztek
vödrökkel felszerelkezve, odafigyelve
egy  másra, hogy mindenki ott van-e,
aki nek ott kell lennie. Nemsokára meg-
jelent két 40 fôs busz, felszálltak a két
brigádvezetô irányításával, és elindultak
az ötven kilométerre lévô meggyes -
kertbe gyümölcsöt szedni. A brigádve -
zetôk a várakozás közben elmondták,
hogy kora tavasztól november közepéig
minden napra elszerzôdtek mindenféle
me zôgazdasági munkára. Azok a csa -
ládok is, amelyekbôl csak egy fô tud
men ni dolgozni, megkeresik a napi meg -
élhe téshez szükséges minimumot, ahol
pedig töb ben is munkaképesek a csa -
ládból, megtakarítani is tudnak az ín-
séges téli hónapokra. 

Ezen a reggelen olyan érzésem volt,
mintha visszamentünk volna az idôben
80-100 évet, magam elôtt láttam a csak
az olvasmányélményeimbôl ismert sum  -
más világot, csak a jármûvek árul kod-
tak arról, hogy nem a múltban já runk.

Mind az önkormányzat, mind pedig a
kisebbségi önkormányzat tervei között
szerepel feldolgozóüzem létrehozása,
hogy a téli hónapokban is le gyen mun -
kalehetôség. Azok a lakosok nem száll-
tak fel a buszra, akik helyben, az önko-
rmányzat földjein vagy közmunkásként
különbözô intézményekben dolgoztak.
Miközben elvegyültünk a buszokhoz
igyekvô emberek között, kicsit félve
kérdeztük meg, hogy ké szíthetünk-e
fotókat, illetve filmre vehetjük-e mun -
kába készülôdésüket. Büsz kén, magukat
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