
Milyen fontossági sorrendet kö
vessenek azok az óvónők, akik
nek egy minisztériumi rendelet 
értelmében igazgatói feladatkö
rük ellátása mellett csoportban, 
gyerekekkel is kell dolgozniuk? 
Természetesen mindannyian a 
gyerekeket helyezik első hely
re – ennek viszont a menedzseri 
munka látja kárát.
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Gondban vannak azok az 
igazgató-óvónők, akiknek 
a szülők felteszik a kér-

dést: és ki lesz a gyerekemmel dél-
után? Vagy amikor az igazgatónő-
nek gyűlésbe kell mennie? Hiszen 
felelősséget kell vállalniuk a gyere-
kekért arra az időre, amíg azok az 
óvodában vagy napköziben van-

nak, ugyanakkor vezetői beosztá-
sukkal járó feladataiknak is eleget 
kell tenniük. A kettőt pedig nem 
lehet egyszerre úgy végezni, hogy 
valamelyik rovására ne menne. 

A csíkszeredai óvodák igazga-
tóit arról kérdeztük, hogyan oldják 
meg kettős feladatukat. Jegyzetelni 
is nehéz volt, amit mind el szerettek 
volna mondani. Hogy nem mind-
egy, mennyi egy oktatási intézmény 
vezetőjének az órakötelezettsége, 
márpedig ha ők csoporttal dolgoz-
nak, akkor heti 25 órát töltenek a 
gyerekekkel. Emellett számításba 
kell venni a három óra felkészülést, 
a menedzseri munka pedig szintén 
egész embert követelne, hiszen órá-
kat kellene látogatni, és sok a pa-
pírmunka is. Elmondták azt is, úgy 
érzik, hogy az óvodát mint oktatási 
intézményt – talán mert kisgyere-

kekkel dolgoznak – nem értékelik 
kellőképpen. Ez pedig azt jelenti, 
hogy sem a gyerek, sem a pedagó-
gus, sem az igazgató munkája nem 
kapja meg azt a megbecsülést, amit 
meg kellene kapnia. Hiszen minél 
kisebb a gyerek, annál nagyobb fi-
gyelmet, szeretetet, annál teljesebb 
embert igényel. 

A Hargita és Kovászna me-
gyei igazgató-óvónők beadványt 
nyújtottak be a minisztériumba, a 
probléma orvoslását kérve. Ferencz 
Salamon Alpár Hargita megyei fő-
tanfelügyelő elmondta nekik, hogy 
a miniszterelnök-helyettestől lefelé 
minden fontos beosztású politi-
kus ajtaján kopogtattak már annak 
érdekében, hogy vezessék vissza a 
régi módszertant, amely szerint a 
hét vagy annál több csoportot ma-
gába foglaló óvodák igazgatóinak 

ne legyen óraadási kötelezettsége. 
A főtanfelügyelő elmondta azt is, 
hogy nem hajlandó esztelenül ösz-
szevonni a napköziket egy igazgatás 
alá azért, hogy ezt a kérdést meg-
oldják. Esetleg az óvodák konzorci-
umát tudná elképzelni, hogy a laza 
szövetségben a menedzseri munka 
megosztható legyen. 

A miniszter azt ígérte a fő-
tanfelügyelőnknek, keresik a 
megoldást az óvodavezetők 
kérésére: szüntessék meg óra-
adási kötelezettségüket, hogy 
a gyerekek ne lássák kárát az ő 
beosztásuknak, és menedzseri 
munkájukat tisztességesen el-
végezhessék. 

2011. szeptember 22., csütörtök | 3. oldal 

Körkép
csík

A minap kinevezett új munkaügyi miniszter, Sulfina 
Barbu eskütételi ünnepségén elhangzott beszédében Traian 
Băsescu államelnök ismét előhozakodott az „arany-üggyel”. 
Nevezetesen azt hangoztatta, hogy igenis szükséges a hazai 
aranytartalékok mielőbbi kiaknázása, illetve a bányanyitás. 
Ám a kört kitágította, s a világpiaci árak alakulására való 
tekintettel azt is szorgalmazta, hogy az ezüst és a réz ese-
tében is fokozni kell a kitermelést. Továbbá utalt arra is, 
hogy a felszíni felhagyott bányakitermeléseket is újra meg 
kellene nyitni. Ezt azért tartja szükségesnek, mert egyrészt 
gyarapítható az ország aranytartaléka, másrészt olyan ér-
cek termelhetők ki, amelyeket igen kedvezően lehet értékesí-
teni szerte a világon, ugyanakkor viszonylag gyorsan számos 
munkahely teremthető. Kitért arra is, hogy egyes bányák új-
ranyitása nem igényel különösebb beruházást, s ezt sem lehet 
figyelmen kívül hagyni.

Egy dologról azonban megfeledkezett: túl azon, hogy jó 
néhány hazai bánya bezárásában a gazdasági ismérveken túl 
közrejátszottak környezetvédelmi szempontok is. Nevezetesen 
az, hogy ezek a bányák környezetvédelmi szempontból igen 
veszélyesnek bizonyultak, hosszú évtizedeken át fertőzték a 
környezetet, aminek okán tarthatatlan állapotok alakultak 
ki. Nos, amikor a bányák újranyitásáról beszélünk, akkor a 
környezetvédelmi követelményeket nem lehet leseperni az 
asztalról. És ha számolunk ezekkel a követelményekkel, akkor 
számolni kell azokkal a hatalmas beruházásokkal, amelyeket 

feltételez a környezetvédelem. Idetartozik az is, hogy már a 
bezárt bányák esetében sem sikerült elvégezni az amúgy kö-
telező utólagos környezetvédelmi munkálatokat. Ilyen körül-
mények között pedig nem állja helyét az a meglátás, miszerint 
nincs szükség jelentősebb beruházásokra. 

Az államelnök beszédében azt is hangoztatta, hogy a mi-
niszterek, a kormányzati illetékesek részéről bizonyos döntések 
meghozatalában nagyobb bátorságot kell tanúsítani. Ezt a 
kijelentését akár célzásként is lehet értékelni a bányanyitások, 
illetve újranyitások kérdéskörében. Másképpen fogalmazva 
feltételezhető, hogy az államelnök a verespataki aranybánya 
megnyitása körüli bonyodalmak „áthidalására” célzott, ami-
kor a bátorságot emlegette. És az is feltételezhető, hogy egyes 
minisztereknek szánta ezt a célzást. Illetve azoknak a parla-
menti pártoknak, amelyek soraiban sok olyan személyiség van, 
akik nem támogatják a verespataki aranybánya megnyitását.

Tegyük most félre ennek a bányának az ügyét, és ismer-

jük el, hogy vétek a kézügyben lévő altalajkincsek kitermelé-
sének a halogatása vagy esetleg meggátolása. Ha érdemes és 
biztonságos minden szempontból a kitermelés, akkor lépni is 
kell. És félre kell tenni az önös érdekeket, mert nyilvánvaló, 
hogy elsődleges az ország érdeke. De ez az érdek nem írhat 
felül például uniós jogszabályokat, sem pedig a közbiztonság, 
beleértve a környezetbiztonság szempontjait. Nem, mert azok 
is országos érdeket jelentenek. 

A bányanyitás ügyén túl, amikor bátorságot emlegetett, 
lehet, hogy egyebet is szem előtt tartott az államfő – nem 
véletlenül beszélt éppen a munkaügyi miniszter eskütételi 
ünnepségén. Mire gondolunk? A beiktatást megelőzően egy 
sajtónyilatkozatában az államelnök azt hangoztatta, hogy 
a jelenlegi körülmények között szó sem lehet a nyugdíjak in-
dexálásáról, azaz a nyugdíjpont értékének a megemeléséről, 
amiről egyébként a hatályos nyugdíjtörvény rendelkezik. Mint 
ahogy arról sem, hogy a közszférai bérezés 2012-ben lehetővé 
tegye a 2009-es esztendei bérszintek elérését. Továbbá emlí-
tést tett arról is, hogy a szociális segélynyújtás rendszerét meg 
kell reformálni olyan értelemben, hogy csökkenjen az abban 
részesülők száma, illetve a segélyezési „válfajok”. Mindez pedig 
olyan intézkedéseket feltételez, amihez valóban bátorság kell. 
Elsősorban a munkaügyi miniszter részéről...
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Mit vétett az a csoport, amelynek óvónője igazgató?

igazgatók tanácskozása Csíkszeredában. egy púppal több fotó: csíki zsolt
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