
gy
er

ek
fe

lü
gy

el
et

pótlék
2020.  NOVEMBER 6–8.,  PÉNTEK–VASÁRNAP A K T U Á L I S 3#szükségmegoldás  #oktatás

KORPOS ATTILA

Tünde munkahelyváltást kö-
vetően egy Facebook-cso-
portban hirdette meg, hogy 

szívesen besegítene gyerekek fel-
vigyázásában. „A csoport célja, 
hogy hiteles, megbízható peszt-
rákat és bébiszittereket fogad-
jon be. Olyan módon próbálják 
szűrni a megbízhatóságot, hogy 

csak ismerős ajánlásával le-
het csatlakozni a csoport-
hoz” – magyarázta a lány. 
A hirdetésére másnap már 
reagáltak is, a későbbiek-
ben pedig még négy meg-
keresést kapott. Végül az 
első ajánlat lett a befutó: 
napi három órában egy ele-

mi iskolás és egy előkészítő 
osztályos gyereket kellett hazakí-
sérjen az oktatás végeztével, utána 
pedig a szülők érkezéséig otthon 
eltölteni velük az időt. Mint me-
sélte, a többi ajánlat változó volt: 
a délutáni pár órás pesztrálástól 
kezdve a heti két alkalomra kiter-
jedő nyolc órás felvigyázáson át 
egészen a napi rendszerességgel 
igényelt, hét órás felügyeletek kö-
zül is választhatott.

Szülők szorult helyzetben

„Döbbenetes számomra, hogy mi-
lyen sok szülő van szorult hely-
zetben, mivel a nagyszülők távol 
vannak, vagy már nem is élnek. 
Sok fi atal teljes mértékben ebből 
tartja fenn magát, mert igény van 
az ilyen jellegű munkára” – számolt 
be tapasztalatiról, hozzátéve, egy 
ismerőse például évekig gyerekfel-
vigyázással töltötte mindennapjait, 
és abból élt meg. Általában a 2-10 
éves korosztályba tartozó gyerekek 
felügyeletére keresnek dadát a szü-
lők, legtöbb esetben testvérpárok 
mellé. Tünde hozzátette, ott, ahol 
már három vagy több gyerek van, 
nem szívesen bízzák külsősre a fel-
vigyázást. „Több gyerekhez több 
odafi gyelés kell. Ez megterhelő tud 
lenni, főleg ott, ahol egy óvodás 
korú is van, kiemelten nehéz, mert 
megosztódik a fi gyelem” – mondta.

Mivel az egyetemek sem normál 
tanrend szerint működnek, számos, 
például Kolozsváron tanuló csíksze-
redai egyetemista keres így délelőtti 
vagy délutáni felvigyázási lehetősé-
get. Pozitívan és bizakodóan állnak 
hozzá a szülők a felvigyázók ke-
reséséhez, az anyagiak pedig meg-
egyezéses alapon működnek: kis-
város lévén ez 12-15 lej körül mozog 

óránként. „Ennél lehet több vagy 
kevesebb is, attól függően, hogy 
egy vagy két gyerekről van-e szó, 
vannak-e egyéb igényei a bébiszit-
ternek vagy a családnak. Egy biztos, 
a család számára anyagilag megter-
helő tud lenni, de fontos, hogy biz-
tonságban tudhatják gyermekeiket” 
– fűzte hozzá.

A másik oldal

Egy kétgyerekes családfő megkere-
sésünkre elmondta, iskolás és nap-
közis korú gyerekeik felvigyázása 
olykor nagy fejtörést okoz számuk-
ra. Mivel sem iskola, sem napközi 
nincs jelenleg, hol az egyik, hol a 
másik nagymama segít be. „Néha 
később érek be a munkahelyemre, 
mert minden nap nem tud jönni az 
anyósom, így én viszem hozzá őket. 
Máskor kénytelen vagyok elkérezni 

és hamarabb eljönni, hogy tudjam 
elvenni őket. Fárasztó tud lenni, de 
a gyerek az elsődleges” – összegez-
te. Egy másik kisgyerekes anyuka 
úgy foglalta össze a kihívásokat, 
amelyekkel az utóbbi időben szem-
besültek, hogy ha gyereknevelés 
után jelen körülmények között 
kellene visszamenjen dolgozni, in-
kább nem vállalná és a gyerekével 
otthon maradna.

Járványhelyzettől függetlenül 
is nehéz

Tiboldi Bea, a Csíki Anyák Egyesü-
letének elnöke megkeresésünkre 
megerősítette, a nyár folyamán va-
lósággal ellepték az egyetemisták 
a közösségi hálón alakult csopor-
tot. „Évekkel ezelőtt hoztuk létre 
a Csíkipesztrák csoportot azzal a 
céllal, hogy ideiglenes felvigyázó-

kat tudjanak megbízni a szülők, 
teszem fel, ha az anyukának van 
pár órás elintéznivalója” – mond-
ta, megjegyezve, hogy sikeresen 
működött ez az irány. Az igények 
miatt idővel ebből vált a bébiszit-
terek hosszútávú távra történő ke-
resésének a helyévé a csoport, vi-
szont bevallotta, a visszajelzések 
nyomon követése nehéz, hiszen 
már sok szülő érintett a felvigyá-
zás kérdéskörében. „Az egyszülős 
családok esetében borzasztó ne-
héz megfelelő megoldást találni, 
járványhelyzettől függetlenül. 
Volt egy kezdeményezés is, misze-
rint törvénybe akarták foglalni a 
bébiszitterkedést, mint bejelentett 
munkavégzési formát. Meglátásom 
szerint ez tudná előrelendíteni a 
folyamatot, nem tudom jelenleg 
milyen fázisban van ennek az elfo-
gadása” – fogalmazott.

H A J N A L  C S I L L A

Döntőházként fogadta el október 
13-án a képviselők testülete azt 

a törvénytervezetet, amely szerint a 
tanügyi alkalmazottak is részesülnek 
a koronavírus-járvány miatt megítélt 
kockázati pótlékból. A megszavazott 
törvény szerint a 2020-2021-es tanév 
elejétől, szükségállapot és veszély-
helyzet idejére a közoktatásban, illetve 
a felsőoktatásban dolgozó tanszemély-
zet havi 2000 lejes, míg a kisegítő sze-
mélyzet és a nem oktatói besorolású 

személyzet havi 1500 lejes kockázati 
pótlékot kap, amely után nem kell tár-
sadalombiztosítási járulékot fi zetni. A 
Ludovic Orban által vezetett nemzeti 
liberális-kormány azonban alkot-
mányellenesnek ítélte meg a többsé-
gében szociáldemokraták által meg-
szavazott pótlékról szóló törvényt, és a 
héten értesítette is erről az alkotmány-

bíróságot. A taláros testület december 
9-ére tűzte ki az erről szóló tárgyalást.

Nem lepődtek meg

A pedagógusok nagy része már a 
törvény elfogadásakor sem hitte el 

maradéktalanul, hogy belátható 
időn belül meg is kapják a pótlékot. 
Mint arra korábban Molnár Zoltán, 
a Tanügyi Szabad Szakszervezetek 
Szövetségének Maros megyei elnö-
ke is rávilágított, a szociáldemok-
rata párt szavazta meg mindket-

tőt, mert többséggel rendelkeznek 
a parlamentben, de várható volt, 
hogy ezt a kockázati pótlékot is 
megtámadja a liberális párt. „Van 
egy határidő, megvárják annak a 
végét, és valószínűleg akkor fogják 
megtámadni ezt is, hogy időben 
minél jobban kinyújtsák a folyama-
tot” – fejtette ki két hete a szakszer-
vezeti elnök és pedagógus, 
aki már akkor úgy vélte, 
nem kell ezt készpénznek 
venni, sőt elég kevés az 
esélye annak, hogy ez a 
pótlék valaha a pedagógu-
sok számláján lesz, főleg, ha majd 
kormányváltás lesz. A szakszerve-
zeti elnök szerint most még inkább 
szükség van a pedagógusi munká-
ra, mert még nehezebben jut el az 
információ és a nevelés a gyerekek-
hez, ezért kell a pedagógust még 
inkább támogatni, az anyagiakon 
túl a tiszteletet kell megadni nekik, 
mert ez nagyon leromlott, értékelni 
kell a munkájukat.

• Alkotmányellenesnek ítélte a kormány a pedagó-
gusok kockázati pótlékáról szóló törvényt, amelyet 
október közepén fogadott el a többségében szociál-
demokrata pártból álló képviselőház. A pedagógusok 
szakszervezetének képviselői már akkor sem hitték 
el maradéktalanul, hogy a havi kétezer lejes pótlék 
valaha a számlájukon lesz.

Alkotmányellenesnek vélt kockázati pótlék

Alkalmi felvigyázók virágkora
Kisgyerekes családok sokaságának okoz gondot gyerekeik felügyelete

Az egyszülős családok 
esetében borzasztó nehéz 
megfelelő megoldást találni, 
járványhelyzettől függetlenül 

▾  FOTÓ: VERES NÁNDOR

Most még inkább szükség van a pedagógusi 
munkára, hiszen nehezített körülmények között 
kell ugyanúgy helytállniuk 

▸  F O T Ó :  B E L I C Z A Y  L Á S Z L Ó

• A digitális tanrendre való áttérés miatt nagyon sok 
otthon tanuló diák szülei kell választ találjanak arra a 
megkerülhetetlen kérdésre: ki tudna felügyelni gyere-
kükre, miközben ők dolgoznak? Az alternatív megoldá-
sok között az első a nagyszülői segítség igénybevétele, 
ám egyre inkább teret nyer az alkalmi dadák szerepe a 
gyerekfelügyelet biztosításában. A szolgáltatás közvetí-
tésére már csoport is létezik a közösségi hálón.




