10 Érdi Újság

tények

XIX. évfolyam, 2009. október 8.

Tüntetésre készülnek Fizetniük kell a tanároknak,
a látássérültek ha dolgozni akarnak
Százezreket is kérhetnek egy-egy tanfolyamért

Veszélyben a vakvezetõk kiképzése

megszünhet a szervezet – mond‑
ja Szõke László, elnök. – Ezzel
együtt megszûnhet a vakvezetõ
kutyák kiképzése is, hiszen
szervezetünk évente 12-15 kutya
betanítását támogatja. Nem lesz
elérhetõ a vakok számára fenn‑
tartott könyvtár, és a Braille-írás‑
sal készített könyvek, tanköny‑
vek kiadása is megszûnhet. Nem
a gyengénlátók tehetnek a válság
kialakulásáról, hanem a bank‑
rendszer meggondolatlan hite‑
lezési politikája! Nem tudom,
miért rajtunk kell elverni a port!
– teszi fel a kérdést az elnök. –
Sokáig még konkrét indokot sem
mondtak, mi okból döntöttek a
támogatások csökkentése mel‑
lett. Majd azzal érveltek: nem
megfelelõen gazdálkodtunk a
pénzünkkel. Mindez csak azért
sántít, mert eddig negyedévente
kaptuk a pénzt azután, hogy

esetben csak annak elfogadása
után utalták a következõ rész‑
letet.
Szõke László elmondta: a
kormány azt szeretné, ha a
jövõben projektekre pályázna a
Magyar Vakok és Gyengénlátók
Országos Szövetsége.
– A szövetségünk érdekvédelmi
szervezet, amelynek a mûködése
ezáltal ellehetetlenül. A kutyák
betanítása csak folyamatosan
megoldható, mert annak semmi
értelme, ha a kiképzésük felénél
elfogy a pénz. De a szövetség által
foglalkoztatott vakok és gyen‑
génlátók jövõje is bizonytalanná
válhat. Ilyen fokú megaláztatást
az elmúlt húsz év alatt egyetlen‑
egyszer sem kellett elszenvedni
a vakoknak és gyengénlátóknak.
Ha a tárgyalások nem vezetnek
eredményre, akkor demonstrálni
fogunk!
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Megtaláltuk Öveges professzor utódját
A legendás Öveges József pro‑
fesszor nyomdokain jár Tóth
Pál matematika–fizika szakos
tanár. Tóth tanár úr is szem‑
léletesen, szórakoztatóan és
érthetõen mutatja be és magya‑
rázza a fizikai jelenségeket.
– Eddig négyszáz iskolában
jártam, ahol hetven-nyolcvanezer
gyerek elõtt tartottam elõadást
– mondja Tóth Pál. – Az elõadássorozat többek között azt a célt
szolgálja, hogy felkeltsük a fiata‑
lok érdeklõdését a természettudo‑
mányos pályák iránt, és bemutas‑
suk, hogy a tudomány nem vala‑
mi rettenetes és félelmetes dolog,
hanem szórakoztató idõtöltés is.
Túlzás lenne azt állítani, hogy
Öveges József hatására választot‑
tam a matematika–fizika szakot,
de gyermekként sokmilliomod
magammal én is hétrõl hétre ott

Öveges nyomdokain jár Tóth Pál
ültem a tévéképernyõ elõtt, és
ámultam.
Tóth tanár úr kísérletei is
ugyanúgy a hétköznapi példákon
alapulnak, mint nagy elõdjéé.
– Egyszerû, de meglepõ kísérlet

bemutatni, hogy miért fájdalmas
a strandon, ha elvétjük a fejest
és hasas lesz belõle? Mindössze
egy üvegpohárra, vízre és egy-két
doboz gemkapocsra van szük‑
ség – magyarázza a pedagógus.
– Amikor az ember színültig tölti
a poharat, azt gondolja, hogy már
semmi nem fér bele. Ugyanakkor,
ha elkezdi egyesével belehelyez‑
ni a gemkapcsokat, jó esetben
akár 50-nél is többet bele lehet
helyezni úgy, hogy a pohár tele
lesz azokkal, és mégsem folyik ki
a víz. Oldalról tekintve jól látható,
ahogy a vízfelület kidomborodik,
a részecskéket viszont összetartja
a felületi feszültség. Ugyanúgy,
mint amikor nagy felülettel érke‑
zünk a vízbe. A víz felszíne tehát
keményebb, és ez okozza a fájdal‑
mas ütést, pedig lágyan simogató
közegként ismertük meg. 
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Fotó: Koncz György

Megszûnhet a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége. A látáskorlátozottak Kétmilliárdot készül elvonni az Oktatási és Kulturális Minisztérium a pedagógusok
érdekvédelmi szervezetének a kormányzat mintegy 50 millió forintot adna mûködtetésre. továbbképzési támogatásától. A tervezet még nem került a parlament elé, de már
Ez az eddigi összegnek – amely 2002 óta nem emelkedett – kevesebb, mint a negyede. most módosításra szorul. A pénzeket pályázatokból lehetne pótolni, de pályázatírásra
– Gyakorlatilag a rezsiköltsége‑ arról beszámolót kellett adnunk nincs kapacitása az iskoláknak. Dr. Berényi András ügyvéd szerint perek sokasága
inket sem fedezné, ezért jövõre a minisztérium felé, és minden várható az iskolák, az önkormányzatok és az oktatási minisztérium között.

Az elvonások után az iskolák perek százait indíthatják el a minisztérium ellen
A pedagógusnak minimum
hétévente továbbképzésre kell
menniük. – Változnak a gyere‑
kek, fejlõdik a szakma, kell a
megújulás – mondta lapunknak
Galló Istvánné, a Pedagógusok
Szakszervezetének
elnöke.
– A továbbképzési költségek
nyolcvan százalékát eddig állami
támogatásból fedezték az isko‑
lák, a tanároknak csak a fennma‑
radó húsz százalékot kellett kifi‑
zetniük. A tanfolyamok néhány
tízezer forinttól kezdõdõen több
százezer forintba is kerülhetnek.
A  továbbképzéseknek vannak
járulékos költségei, amit szintén
az iskoláknak kellett eddig fizet‑
ni. Ilyen a helyettesítõ tanárok
bére, vagy az utazási költség.
Ha a parlament elfogadja a ter‑
vezetet, a továbbképzés költsége
teljes mértékben az amúgy is
alacsony fizetésû pedagógusok‑
ra hárul. A helyzetet súlyosbít‑
ja, hogy azt, aki továbbképzési
kötelezettségét nem teljesíti,
alkalmatlannak nyilváníthatják
a tanári pályára.

– Kényszer a takarékosabb
költségvetés, hogy megõrizzük
a pedagógus álláshelyeket.
Nincs tudomásunk arról, hogy
bárkit eltanácsoltak volna a
pályáról, mert nem tudta kifi‑
zetni a továbbképzést – kap‑
tuk az információt az Oktatási
és Kulturális Minisztériumtól.
– Több uniós forrás áll majd
rendelkezésére az iskoláknak,
és módosítani is szeretnénk a
benyújtott törvénytervezetet,
hogy könnyebben teljesíthetõek
legyenek a feltételek – fogalma‑
zott meglehetõsen homályosan
a minisztérium államtitkára
arra a kérdésünkre válaszolva,
mibõl finanszírozzák az iskolák
a kötelezõ továbbképzést, ha
elvonják az állami támogatást?
Hiába hivatkozik uniós forrá‑
sokra a minisztérium, a meg‑
pályázható támogatásokat nem
könnyû megkapni. – Pénzre
pályázni mindig kétesélyes – fej‑
tegette aggályait Galló Istvánné.
– Vagy megkapjuk, vagy nem.
A pályázatírás külön szakma,

az iskoláknak viszont nincs
saját pályázatírója.
Hublik Ildikó, a Than Károly
Gimnázium igazgatóhelyette‑
se is borúlátó. – Egy‑egy lel‑
kes kolléga elvállalja ugyan a
pályázatok megírását, de ezt
a pluszmunkát az iskola nem
tudja kifizetni. Ráadásul egy kis
formai hiba elég ahhoz, hogy
visszadobják.
A helyzet jogi szempontból
is aggasztó. A  továbbképzési
kötelezettségrõl
szóló
szerzõdések miatt perek vár‑
hatóak. – A helyzet aggályos,
mert ha a pénzmegvonással
együtt nem módosítják az
elvárásokat, szinte lehetet‑
len lesz azoknak a teljesítése
– reagált lapunk megkeresésé‑
re dr. Berényi András ügyvéd.
– Komplex perek várhatók, az
iskolák és az önkormányzatok,
valamint az oktatási miniszté‑
rium között. Ha a bíróság az
iskoláknak ad igazat, a minisz‑
tériumnak módosítania kell a
tervezetet.
Bodnár Erika

