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A nyári vakáció utánra, 

a következő tanév ele-

jére halasztották a tan-

ügyi általános sztrájk ki-

robbantását. A lapcso-

portunknak nyilatko-

zó szakszervezeti veze-

tők szerint nem kíván-

ják bojkottálni a végző-

sök vizsgáját, hiszen a 

diákok nem hibásak.

Elmarad a tanügyi szakszer-
vezetek által kilátásba he-
lyezett általános sztrájk, 

az oktatási rendszerben dolgo-
zó szakemberek azonban nem 
adják fel a küzdelmet, nem elég 
számukra a mézesmadzag, ra-
gaszkodnak ahhoz, hogy a kor-
mány betartsa ígéreteit. A lap-
csoportunknak nyilatkozó szak-
szervezeti vezetők egyetértenek 
abban, hogy a diákok érdekében, 
a már elkezdődött érettségit és a 
nyolcadikosok közelgő képesség-
vizsgáját szem előtt tartva ebben 
a tanévben nem szerveznek tilta-
kozó akciót. Abban viszont eltö-
kéltek, hogy a nyári vakáció után, 
a 2017/2018-as tanév elején min-
den rendelkezésükre álló esz-
közzel kiharcolják, ami a peda-
gógusoknak és a többi tanügyi al-
kalmazottnak jár.

„Számunkra valahogy
sosincs elég pénz”

Vioara Temian, a Szabad Tan-
ügyi Szakszervezetek Szövetsé-
gének (FSLI) Kolozs megyei alel-
nöke lapunknak leszögezte: a ta-
nárok nem akarják sem az érett-
ségit – amelynek szóbeli próbái 
már zajlanak, írásbeli szakasza 
pedig június 26-án kezdődik –, 
sem a jövő héten sorra kerülő ké-
pességvizsgát veszélybe sodor-
ni, hiszen a végzősök nem hibá-
sak a kialakult helyzetért. Az ál-
talános sztrájk így egyelőre el-
marad, de Vioara Temian sze-
rint a következő tanév kezdete-
kor mindenképpen számítani 
kell rá. Az alelnök a tanügyi al-
kalmazottak egyik legfontosabb 
kifogásaként azt említette, hogy 
a kormányprogramba foglaltak-
kal ellentétben – a parlament ál-
tal elfogadott, és már csak Klaus 
Johannis államfő szignójára vá-
ró egységes bérezési törvényter-
vezet értelmében – nem 50, ha-
nem csak 25 százalékkal emelik 

bérüket. „Számunkra valahogy 
sosincs elég pénz” – panaszolta 
Vioara Temian. Nem fogadták el 
a szakszervezetek azon javasla-
tát sem, hogy azok a pedagógu-
sok, akik betegség miatt nem tud-
ják ellátni munkájukat száz szá-
zalékosan, 3 évvel korábban me-

hessenek nyugdíjba. Nem tart-
ják hatékonynak a pluszmunká-
ért járó javadalmazást sem, ezt 
ugyanis szabadnapokkal, nem 
pedig többletfizetéssel jutalmaz-
zák, holott ez volna az elvárható.

A Kolozs megyei szervezet al-
elnöke rámutatott: azt már kár 
is említeni, hogy a kormány még 
mindig nem volt hajlandó gyakor-
latba ültetni a még 2008-ban elfo-
gadott, az államfő által ki is hir-
detett, a tanügyi alkalmazottak-
nak 50 százalékos béremelést 
előíró törvényt. Az azóta elma-
radt pluszjuttatásokat helyi szin-
ten, jogerősen megnyert perek 
sorozatával lehet csak kicsikarni 
az állami költségvetésből. „Ezek 
az összegek az idei büdzsében 
sem szerepeltek. Azt ígérték, a 
júliusi költségvetés-kiigazítás 
során megkapjuk, de ezt is el-
mulasztották megtenni, most azt 
állítják, a novemberi kiigazítás-
kor belefoglalják, erre vagy sor 

kerül, vagy nem” – részletezte 
Vioara Temian. Hangsúlyozta: hi-
ába tárgyaltak több ízben a szak-
szervezeti vezetők a kormány il-
letékeseivel, nem találták meg 
a szükséges forrásokat az okta-
tásban dolgozók számára, emi-
att például idén nem kapják meg 
az üdülési utalványokat és ét-
kezési jegyeket, erre csak 2018-
ban, az is lehet, hogy csak a jövő 
év végén kerül sor. „Mivel lehet-
nénk elégedettek, amikor sem-
mit sem tartanak be abból, amit 
a kormányprogramban megígér-
tek? Sőt még az állítják, hogy a 
mi szakszervezetünk vezetői el-
fogadták a munkaügyi miniszté-
rium javaslatát, hogy jövőre ha-
lasszák a béremelést, ami egy-
szerűen nem igaz” – panaszolta a 
Kolozs megyei alelnök. Úgy vélte, 
mivel csak néhány nap van hátra 
a tanévből, nem sok értelme len-
ne most általános sztrájkot ki-
robbantani, ráadásul hamarosan 
a kormány tagjai, valamint a kép-
viselők és a szenátorok is sza-
badságra mennek. „A kormány-
épület üres falaival szemben til-
takozzunk?” – érvelt.

A pedagógusok elfordultak
a közélettől

Hasonló állásponton vannak a 
FSLI Kovászna megyei szerve-
zetének tagjai is: Nagy Gábor 
elnök lapunknak leszögezte, a 
munkakonfliktus nem ért vé-
get, a nyári vakáció után meg-
találják a módját annak, hogy 
„rátapintsanak a szószegő, mé-
zesmadzaggal hitegető szociál-
demokrata kormány érzékeny 
pontjára”. Nagy ugyanakkor el-

sősorban azt fájlalja, hogy a pe-
dagógusok elfordultak a közé-
lettől, saját jogaikért is egyre 
kevesebben állnak ki. Rámu-
tatott: Háromszéken a pedagó-
gusok 34 százaléka támogatta 
az általános sztrájk kirobban-
tását, miközben az országos át-
lag elérte a 47 százalékot. „Ez 
gyenge eredmény, a munkabe-
szüntetéshez legalább 80 szá-
zalékos támogatottságra lenne 
szükség” – értékelte az ered-
ményeket a szakszervezeti el-
nök. A vidéki iskolákban egyéb-
ként hatékonyabb volt a mozgó-
sítás, például Nagybaconban és 
Rétyen a tanügyi alkalmazot-
tak 98 százaléka vállalta vol-
na a sztrájkot. A nagynevű vá-
rosi tanintézetekben azonban 
jóval kisebb a tiltakozási kedv, 
a sepsiszentgyörgyi Székely 
Mikó Kollégiumban és a Mihai 
Viteazul Főgimnázium nem is 
készítettek összesítést, miköz-

ben a Mikes Kelemen Főgimná-
zium 96 pedagógusa közül 39 
írta alá a sztrájkvállalási ívet. 
Nagy Gábor kifejtette: míg a ki-
lencvenes évek elején felvállal-
ták a különböző ügyeket a peda-
gógusok, ha kellett, utcára vo-
nultak, ma már egyre nehezeb-
ben mozdulnak meg. „A márci-
us 15-ei ünnepségeken is egyre 
kevesebb tanárt látok, a triano-
ni megemlékezésre sem men-
nek el. Sőt amikor a Székely 
Mikó Kollégium visszaállamo-
sítása ellen kellett kiállni, ak-
kor is kevés pedagógus vonult 
az utcára” – részletezte a szak-
szervezet háromszéki elnöke.

A Szabad Tanügyi Szakszer-
vezetek Szövetségének országos 
vezetői tegnapi közleményükben 
számoltak be arról, hogy nem 
teljesülnek az általános sztrájk 
kirobbantásának törvényes felté-
telei, ezért elhalasztják az akci-
ót, de ez nem azt jelenti, hogy a 
tanügyi alkalmazottak elégedet-
tek lennének az egységes bértör-
vénnyel. Az érdekvédelmi szer-
vezet június 6–9. között tartott 
szavazást a tagok körében an-
nak eldöntésére, hogy általános 
sztrájkba kezdjenek-e a tanárok 
június 12-én. A szavazatok ösz-
szesítése alapján az FSLI tagja-
inak 45,67 százaléka szavazott 
az általános sztrájk kirobban-
tása mellett. Ugyanakkor a szö-
vetséget alkotó szakszervezetek 
közül 27 esetében a tagok 50–
86 százaléka a sztrájk elkezdé-
sére voksolt. A hét elején ugyan-
akkor több Kolozs megyei, vala-
mint bukaresti hatodik kerüle-
ti iskolában sztrájkot robbantot-
tak ki a pedagógusok, az akciót 
azonban néhány óra után abba-
hagyták. Pavel Năstase oktatá-
si miniszter leszögezte: nem be-
szélhetünk sztrájkról, amíg min-
den törvényes feltétel nem telje-
sül, ezt a pedagógusoknak is meg 
kell érteniük. 

BÍRÓ BLANKA, KISS ELŐD GERGELY

Betelt a pohár a tanügyben, a szakszervezetnek elege van a gyakorlatban meg nem valósított ígéretekből

Nem bojkottálják a vizsgákat

Tisztelt olvasóink!
Egy nyomtatott kiadvány megjelente-
tésére vállalkozó társaság első számú 
érdeke, hogy az illető újság, folyóirat, 
könyv eljusson célközönségéhez, az ol-
vasóhoz. A naprakész, pontos, megbíz-
ható terjesztés biztosítása létkérdés 
egy kiadó számára. Az Erdélyi Naplót 
kiadó Udvarhelyi Híradó Kft. úgy dön-
tött, hogy megszakítja együttműködé-
sét a kolozsvári Apex, valamint a MAV 

terjesztő cégekkel. A döntés oka, hogy 
a két társaság nem tartotta tisztelet-
ben az Udvarhelyi Híradó Kft.-vel kötött 
szerződésben foglaltakat, és hosszú ide-
je nem térítette meg a kiadónktól meg-
rendelt – az olvasók, előfizetők által ki-
fizetett – újságok árát. Kiadónk úgy ha-
tározott, hogy a tetemes tartozások mi-
att nem hitelezi tovább ezeket a cégeket.

Mindez elsősorban kolozsvári olva-
sóinkat, előfizetőinket érinti, akiktől 
– bár tőlünk független okok vezettek 
ide – ezúton kérünk elnézést a kiala-

kult helyzetért. Arra kérjük tisztelt ol-
vasóinkat, hogy a jövőben ne fizesse-
nek elő az Apexnél és a MAV-nál a Er-
délyi Naplóra, mert kiadónk június 16. 
után nem bocsát lapot a két cég ren-
delkezésére szabadeladási célra. Eb-
ben a hónapban ugyanakkor még ellát-
juk az Apexet annak érdekében, hogy 
mindazok megkaphassák az Erdélyi 
Naplót, akik júniusra előfizettek ennél 
a cégnél. Olvasóinknak azt javasoljuk, 
hogy fizessenek elő a Román Postánál 
vagy kolozsvári szerkesztőségünkben 

(Onisifor Ghibu utca 14.) az újságra – a 
júliusi hónapra június 25-éig kell előfi-
zetni –, szerkesztőségünkben ugyan-
akkor bármikor kiszolgáljuk elmaradt 
lapokkal kedves olvasóinkat. Szeret-
nénk leszögezni, hogy a kialakult hely-
zetért, a terjesztésben tapasztalható 
rendellenességekért kizárólag az emlí-
tett cégeket terheli a felelősség.

Ezúton is köszönjük a türelmüket és 
megértésüket, és reméljük, a továbbiak-
ban is hűek maradnak lapunkhoz.

AZ ERDELYI NAPLÓ SZERKESZTŐSÉGE

Nyári szünidő. Az általános sztrájkot a tanügyisek állítólag őszre halasztották

A héten az ország mindegyik iskolájában zavartalanul zajlott az oktatás

A kormányprogramba 
foglaltakkal ellentét ben 
nem 50, hanem csak 
25 százalékkal emelik 
a tanárok bérét.
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