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Becsöngettek a sztrájkoló tanárok
a megszorítások csomagolóinak

Európai napilap

Aba Botondnak
távoznia kell,
helyére Antal
Attila várható

A harmadik évezred első
hazai országos sztrájkja

Szigeti Ildikó

Kevesen sztrájkoltak a
PDSZ felhívására
A nap témája

Országszerte mintegy ötszáz közoktatási
intézményben tartottak tegnap kétórás figyelmeztető sztrájkot tiltakozásul a
kétórás óraszámemelés és a költségvetési
támogatás tervezett csökkentése ellen. A
munkabeszüntetésben a tanároknak csak
néhány százaléka vett részt, de a szervező, a kisebbik pedagógus-szakszervezet,
a PDSZ szerint ez sem kevés.
Tanítás helyett beszélgettek és
énekeltek a pedagógusok a tegnapi figyelmeztető sztrájk ideje alatt a
Terézvárosi Két Tannyelvű Általános
Iskola és Gimnáziumban.A tantermek
üresen tátongtak, a táblán egyetlen felirat
állt: „Sztrájk 7.45–9.45.” Mindössze
három alsós kisdiák felügyeletét kellett
megoldani, rájuk a portás vigyázott.
A felsősök közül többen az iskola
előtt várták a sztrájk végét. „Sajnálom a
tanárokat, hogy kevés lesz a pénzük, de
sűrűbben és több napra csinálhatnának
szünetet nekünk” – mondta lelkesen a 11
éves Laci. A kisebb gyerekek szülei, akik
ugyancsak az iskola előtt fagyoskodtak,
már nem voltak ennyire lelkesek. Jakabné szerint teljesen felesleges a figyelmeztető sztrájk, mert nem lesz
eredménye, viszont kiszúrtak a tanárok
azokkal a szülőkkel, akik nem tudták
megoldani a gyermekük felügyeletét. Ha
pedig igazak a hírek, hogy szeptembertől
megszűnik a gimnázium, akkor is a
kerületben tanulhatnak tovább a gyerekek. Antalné viszont egyetértett a
sztrájkkal, mert attól tart, hogy tömeges
pedagóguselbocsátás esetén a gyerekek
többsége nem kerülne be a jobb egyetemekre.
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Nyitva maradtak
az EU kapui

A horvátok felvételének kérdését és a
nyugat-balkáni országok integrációjának
ügyét elválasztotta az uniós csúcs a török
kérdéstől, valódi ígéretet azonban semmire sem kaptak. „A mai megállapodás
garancia arra, hogy a jövőbeli bővítések
is sikeresek lesznek. Nem támasztottunk
új feltételeket, az ajtó továbbra is nyitva
van” – hangsúlyozta az ülés után
Matti Vanhanen finn kormányfő,
az Európai Tanács soros elnöke.
Egyet értett vele Angela Merkel német
kancellár, a következő elnök is.
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Nem vidám ének hangja szállt. A terézvárosi kéttannyelvű iskola tanárai a tegnapi a sztrájk idején. Fotó: Németh A. Péter
„Remélem, a szülők megértenek
minket” – mondta az egyik tanárnő a
bejárat előtti csoportosulást figyelve. Vityiné Jakubács Edit szerint képtelenség
még többlet két órát vállalniuk, mert
akkor nem tudnának felkészülni az
órákra. A terézvárosi iskolában minden
tanár sztrájkolt. Azok is, akik nem szakszervezeti tagok, és Antalköz Béla is, aki
a rivális érdekképviselet, a sztrájkkal
egyet nem értő pedagógus-szakszervezet (PSZ) tagja. „Hasonlóan gondolkodom, mint a PDSZ-es kollégák, mert
ugyanazok a sérelmek, a félelmek, és
közösek az érdekek” – magyarázta
érdeklődésünkre. Ezzel nem is annyira
a sztrájk országosan meghirdetett céljaira utalt, hanem arra, hogy a

terézvárosi önkormányzat felvetette az
iskola megszüntetését.
A VI. kerületi önkormányzat finanszírozási problémákkal küzd, és ha nem
találnak gyors megoldást, akkor
megszüntetik az épületben a hatosztályos gimnáziumot, és összevonják egy
másik kerületi általános iskolával. Ezért
rohant tegnap – menteni a menthetőt –
még a sztrájk befejezése előtt az oktatási
minisztériumba az intézmény igazgatója,
Kovács Tibor, aki a törvényi előírás szerint amúgy sem vehetett részt a munkabeszüntetésen. „Egy jól működő
intézmény hullhat darabokra, és ezt a gyerekek is megérzik” – érvelt az igazgató.
Az anyagi gondokat elismerte a kerület
oktatáspolitikai alpolgármestere, Radin

László is, szerinte azonban van esély
arra, hogy a legkisebb sérülésekkel –
iskola-összevonás nélkül – oldják meg a
problémát.
A Farkasréti Általános Iskola
környéke tegnap reggel tízkor olyan
képet mutatott, amilyet nyolckor
szokott. A kapu felé zilált gyermekek
szaladtak, álmos szülők adták fel a kisiskolásokra a hatalmas táskát. A portás
még a kapuban figyelmeztette a későket:
sztrájk ide vagy oda, illik időre ott lenni.
Becsengetés után az igazgató,
Sajóhelyi Gábor felsóhajtott:
„Ez az egész olyan, mint egy
keleti-európai szatíra. Annak
ellenére mondom ezt, hogy egyetértek a
pedagógusokkal.”
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Egy nappal a Baker-Hamilton-jelentés
közzététele után Washingtonban
találkozott George Bush és Tony Blair.
Kijelentették: új irányra van szükség.

Tegnap az Európai Parlament végre
megszavazta a vegyiparra vonatkozó
történelmi jelentőségű, évek óta húzódó
szabályozást, a REACH-et. Az EU-polgárok egészségét védő irányelv betartása
a magyar cégeknek 300-350 milliárd
forintjába kerül majd. Az új irányelvet
2018-ig kell a tagállamoknak
átültetniük a saját törvényeikbe,
addig kapnak a cégek haladékot
arra, hogy levizsgáztassák az
összes olyan anyagot, amelyet forgalmaznak vagy előállítanak.

Gyurta Dániel aranyérmes lett tegnap
200 m mellen a helsinki rövid pályás EBn. A 2004-es olimpiai ezüstérmes féltávig
a harmadik helyen úszott, majd előbbre
nyomult másodiknak, végül pedig a hajrában lengyel riválisát, Kuczkót is
megelőzve lett a kontinens legjobbja úgy,
hogy másfél másodperccel, 2:06,58-ra
javította délelőtt úszott
2:08,07-es országos csúcsát.
„Nyertem, mert nyernem kellett. Nem hittek bennem, sem
az edzőmben.”

Új vezérigazgatóval képzeli el a BKV Zrt.
további működését a csütörtökön
megválasztott főpolgármester-helyettes,
Hagyó Miklós. A városvezető nem
akarta megnevezni az utódot. Steiner Pál
budapesti szocialista frakcióvezető viszont sejtette, hogy Antal Attila, a Főtaxi
korábbi, a Nógrád Volán jelenlegi
vezérigazgatója váltja Aba Botondot.
Immár bizonyossá vált, hogy Aba
Botondnak távoznia kell posztjáról.
Hagyó Miklós szocialista főpolgármester-helyettesnek már meg is van a
jelöltje, ám egyelőre nem nevezte meg,
kit látna szívesen januártól a BKV Zrt.
vezérigazgatói székében. Mint a tegnapi,
Demszky Gábor főpolgármesterrel
közösen tartott sajtótájékoztatóján elmondta:
a
közlekedési
társaság
vezetőjének személyéről előbb a fővárosi
frakciókkal és az érintett szakszervezettel
akar egyeztetni. Annyi bizonyos, hogy a
vezérigazgató-váltásig hátralévő két hét
kevés ahhoz, hogy meghirdessék Aba
Botond helyét, így a főváros legnagyobb
vállalatának új vezetőjét pályázat nélkül
jelölik.
Noha a városüzemeltetésért felelős
főpolgármester-helyettes nem kívánta
megne-vezni a jelöltet, Steiner Pál szocialista frakcióvezető lapunknak nyilatkozva sejtetni engedte, hogy a
sajtóhírekben szereplő Antal Attilát jól
felkészült, a BKV vezetésére alkalmas
szakembernek tartják. A BKV Zrt.
vezérigazgatói posztjának várományosa
korábban a Főtaxi, most pedig a Nógrád
Volán első embereként dolgozik. Nem
csupán sikertörténetek köthetők a
nevéhez, hiszen Antal Attila irányította a
csődbe ment Est Taxi társaságot is.
Antal
Attila
kinevezését
valószínűsíti a Városi Tömegközlekedési
Dolgozók Szakszervezete is.
Folytatás a 2. oldalon

Százmilliárdokba Gyurta Dániel
aranyérmes
kerül a REACH
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