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A Nyomtass te is! pártoktól független közösségi hetilap és mozgalom. 
Célja: valódi híreket vinni azoknak, akikhez nem jutnak el a hiteles információk.
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Pártoktól független hetilap

Pártoktól független hetilap

Nem ez lesz az első tiltakozó akció 
Szombathelyen sem. A Nagy Lajos Gim-
náziumot mintegy 150 diák élőlánccal 
vette körbe október 14-én, a pedagógu-
sok több mint fele pedig sztrájkolt. Volt 
flashmob a Gayer Parkban, és más isko-
lákban is sztrájkoltak, vagy polgári enge-
detlenséggel tiltakoztak a tanárok. Mivel 
a szakképzők csak szolidaritási sztrájkot 
tarthatnak, így tett a Hefele Menyhért 
Szakképző iskola és a VMSZC Gépipari és 
Informatikai Technikum is.

Lassan tíz hónapja tart a pedagógu-
sok tiltakozása, amelyhez a diákság je-
lentős része és a szülők is csatlakoztak. 
A kirívóan alacsony bérek, a magas mun-
katerhelés, a rossz munkakörülmények 
miatt tiltakoznak, valamint sérelmezik a 
sztrájklehetőségük csorbítását.

A tanárok közti szolidaritás is erősö-
dik: közel 300 pedagógus kész azonnali, 
határozatlan idejű munkabeszüntetés-

re, ha újabb retorzió éri a tanártársaikat 
vagy egy iskolát – jelentette be a frissen 
alakult Tanárok a Tanárokért szolidaritási 
csoport. A szolidaritási csoportba továb-
bi iskolai dolgozók jelentkezését várják a 
Mércén is megtalálható Google-űrlapon:
https://merce.hu/2022/10/19/300-tanar-
kezd-azonnali-munkabeszuntetesbe-ha-
ujabb-retorzio-eri-a-kollegaikat/

Aáry-Tamás Lajos közleményében azt 
írja: a tanulót, a pedagógust és a szülőt 
nem érheti hátrány politikai meggyő-
ződése, annak jogszerű kinyil-
vánítása vagy az attól való 
tartózkodás miatt. Ilyen 
jogsértő helyzetet idéz 
elő például, ha az iskolá-
ban nyilvánosságra hoz-
zák, ki vett részt és ki nem 
vett részt a megmozdu-
láson. Jogsértés lehet bár-
milyen listázás azokról, akik 
kockás ingben jelennek meg 
vagy azokról, akik nem.

Jogszerűtlen az is, ha a tankerület or-
vosi igazolásokat, vagy üzenőfüzetet kér 
be - hívja fel a figyelmet a PDSZ is. 

A legfontosabb tudnivalókat össze-
gyűjtötte a TASZ arról, hogyan tiltakozha-
tunk a közoktatásban. Három tiltakozási 
formára térnek ki, a tüntetésre, a sztrájkra 

és a polgári engedetlenségre, akár peda-
gógusként, akár szülőként, akár diákként.

A Tüntess okosan! a Helsinki Bizott-
ság tájékoztatója a gyülekezési 

jogról, rendőri intézkedések-
ről. Négy alapelvet fogal-

maznak meg:
I. Csak a békés tün-

tetést és tüntetőt védi a 
törvény.

II. Fő a nyugalom, ne 
adj okot erőszakra. Ne sze-

gülj szembe a rendőri intéz-
kedéssel akkor sem, ha úgy ér-

zed, hogy az jogsértő.
III. Van lehetőség panaszra és jogi 

elégtételre, de nem a helyszínen.
IV. Lehetőség szerint ügyvéd jelenlé-

tében tegyél vallomást.
A sztrájkról és a sztrájkszervezésről a 

nedolgozzingyen.hu-n lehet tájékozódni.
Forrás: ckpinfo.hu

Folytatódnak a tiltakozások!

Október 27-ére ismét egységes sztrájknapot hirdetett a Pedagógusok 
Demokratikus Szakszervezete és a Pedagógusok Szakszervezete, mivel a 
kormány nem hajlandó még tárgyalni sem az oktatás súlyos problémáiról. 
Szombathelyen 28-án, pénteken, 17:00 órától a Városháza előtt szervez ta-
nár-diák tüntetést Szombathely MJV Diákönkormányzata és az ADOM Diák-
mozgalom, Tegyünk a jövőnkért! címmel.

OKTATÁSI

KÜLÖNSZÁM

SZOMBATHELY

Tiltakozzunk okosan!
Az október 5-én és 14-én szervezett tüntetések után az iskolákat fenntartó 
tankerületek kérték az iskoláktól a tüntetéseken részt vevő diákok és tanárok 
névsorát, ennek kapcsán többen megkeresték az oktatási jogok biztosát.
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 Hogy 16 000 pedagógus hiányzik a ma-
gyar oktatásból?
 Hogy a természettudományokat ok-
tatók 10%-ának nem volt szakképesítése 
az általa tanított tárgyhoz már 2020-ban 
sem?
 Hogy az oktatási rendszer nem az el-
múlt évben omlott össze, hanem a hosszú 
évek óta tartó pénzelvonás és erőszakos 
központosítás miatt?
 Hogy a kormány nem hajlandó egyez-
tetni a tanárokkal a fennálló tarthatatlan 
problémákról évek óta?
 Hogy akit hozzáértő, jó pedagógus ta-
nít, élete során sokkal többet kereshet, és 
magasabb nyugdíjra számíthat, mint aki-
nek rosszabb tanár jut?
 Hogy az oktatásirányítás ahelyett, hogy 
az összeomló oktatási rendszer problé-
máira megoldásokat keresne, a problé-
mákat jelző tanárokat kirúgással fenye-
geti, vagy ki is rúgja, a diákok érdekeire 
hivatkozva, miközben alig van iskola, ahol 
ne hiányozna tanár?
 Hogy a kormány a vészhelyzeti jogren-
det kihasználva gyakorlatilag elvette a pe-
dagógusok sztrájkhoz való alaptörvény-

ben garantált jogát? A pedagógusoknak 
sztrájk esetén meg kell tartaniuk óráik 
zömét. 
 Hogy csak a Vodafone magyarországi 
(veszteséges!) leányvállalatának állami 
megvételére szánt összegből két évre 
rendezni lehetne az oktatásban dolgozók 
bérét? 
 Hogy a sport támogatására évente el-
költött összeg mintegy feléből rendezni 
lehetne a pedagógusok bérét? 
 Hogy a magyar pedagógusok fizetése a 
diplomás átlagbérnek csak a 63%-a, ami-
vel a sereghajtók közé tartozunk az EU-
ban, hiszen az uniós átlag 90%?
 Hogy nemzetközi összehasonlításban 
alig van ország, ahol az iskolai teljesítmény 
jobban függne a szociális háttértől, mint 
Magyarországon?
 Hogy az Európai Unióban Magyarorszá-
gon van a harmadik legkevesebb diplo-
más, 32,9 százalék?
 Hogy az oktatási rendszerben majdnem 
minden magyar érintett, mert gyermeke, 
unokája, rokona iskolás? 
 Hogy egy nemzet jövője az oktatás mi-
nőségén múlik?

• Ne küldje gyermekét iskolába, amikor sztrájkolnak a pedagógusok!
• Vegyen részt a helyi megmozdulásokon!
• Ha nincs ilyen, szervezzen!
• Hordja, tegye ki a jelet: a körben felkiáltójelet!
• Tegyen ki molinót üzletére, otthonára a jellel és pl. ezzel a felirattal: Az oktatásért, 

a képzett szakemberekért!
• Kérje fel a helyi szakszervezetet, hogy szervezzen szolidaritási sztrájkot!
• Beszélje meg a munkaadójával, hogy függesszék fel a működésüket október 27-

én legalább néhány órára vagy egész napra!

Tudta-e?Mit tehet ÖN a tanárok és diákok 
mozgalmáért?

• nedolgozzingyen.hu
• tasz.hu/tiltakozz
•  Az események, tiltakozó megmozdulások gyűjtőhelye: 

https://www.facebook.com/groups/tankeruletektiltakozohalozata
•  A TASZ útmutatója a szolidaritási sztrájkról: 

https://www.nyomtassteis.hu/a-tasz-utmutatoja-a-szolidaritasi-sztrajkrol/

Fontos helyek, ahonnan tájékozódni lehet

És megszeretett egy addig gyűlölt tan-
tárgyat is. Aztán a tankerületi vezető (?) 
úgy döntött, kirúgják azokat a tanárokat, 
akik szót emeltek a haldokló oktatási 
rendszer megreformálása érdekében. 
Igen, őt is kirúgták, aki megszerettette 
a gyerekemmel a gyűlölt tantárgyat. És 
mindezt a diákok jogainak szent nevé-
ben…

Én, a szülő, az ügyfél, aki – amikor 
adózik – fizet ezért a szolgáltatásért, ezt a 
leghatározottabban kikérem magamnak!

Én, a szülő, adófizető magyar állam-
polgárként követelem vissza ezeket a ki-
váló tanárokat!

Én, a szülő, adófizető magyar állam-
polgárként tiltakozom, hogy a tanárokat 
egzisztenciális félelemben tartsák!

Én, a szülő, adófizető magyar állam-
polgárként felháborítónak tartom, hogy 

azokat fenyegessék, akik jelzik, hogy baj 
van!

Én, a szülő, adófizető magyar állam-
polgárként követelem, hogy üljön tárgya-
lóasztalhoz a kormányzat a szakértőkkel, 
végezze végre a dolgát, és ígérgetések 
helyett kezdjék meg a valódi munkát 
gyermekeink érdekében!

És végül én, a szülő, felszólítom az 
összes közoktatásban érintett szülőt, 
hogy álljunk ki együtt gyermekeink mi-
nőségi oktatásáért, védjük meg a tanára-
ikat! Ez ugyanis inkább a mi küzdelmünk, 
mint a pedagógusoké. A gyerekeink bő-
rét viszi vásárra az oktatásirányítás.

Tisztelt oktatásirányítás! Lassan mon-
dom, tagoltan, hogy önök is értsék. Egy 
szülő sem szereti, ha a gyermekét bánt-
ják. Mert bántják. Önök bántják őket.
�Egy�kölcseys�szülő

Védjük meg a tanárainkat!

Két éven keresztül készült keményen a gyerekem, hogy bekerüljön egy jó 
középiskolába, ahol jól képzett, elhivatott pedagógusok dolgoznak, akik ra-
jonganak a tantárgyukért és nem csak unottan leadják a kötelező anyagot. 
Könnyek, éjszakába nyúló tanulás, de sikerült. Kölcseys lett.


