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Körkép
csík

E héten egy olyan – immár második évadába lépő – 
program elindításánál volt szerencsém részt venni, amely-
nek keretében szakemberek 16-17 éves középiskolás diákok 
számára mutatják be a vállalkozói életet, a diákok által 
virtuálisan létrehozott vállalatok példáján keresztül járva 
be előbb a cégalapítás, cégbejegyzés, majd az egészséges mű-
ködéshez is elvezető utat.

Természetesen, az egész csak játék, de azt – a progra-
mot kidolgozó csíkszeredai egyesület szándéka szerint – a 
képzéssorozatban részt vevő tanulóknak olyan komolyan 
kell venniük, mintha az irányításukra bízott vállalkozás 
a valóságban, a mindennapokban is létezne. Érzékelte-
tésül: olyan komolysággal, mintha az új cég üzleti tervé-
nek finanszírozásához igényelt banki hitel biztosítékát a 
vállalatba apportált családi ház jelentené. Márpedig egy 
könnyelműen megfogalmazott, rosszul belőtt üzleti terv 
miatt még a számítógépjátékokon felnőtt, sokak által csak 
félig-felnőtteknek tartott tizenévesek közül sem akar senki 
utcára kerülni.

A játék persze ettől még mindig következmény nélküli 
tanulójáték marad. A cél viszont a virtuális cégeskedés he-
vében sem veszik el, azaz megismertetni, közelebb hozni a 
lassacskán érettségire, majd esetleg továbbtanulásra készülő 
diákokhoz a vállalkozással járó felelősséget, kockázatválla-
lást, ám a játékon keresztül mégiscsak idejekorán elvetve, 
termőtalajra hullatva a vállalkozói szellem magvait. Mert 
ki tudja, egyszer hátha valamikor tényleg kicsírázik, szárba 
szökken, megerősödik.

A román társadalomból márpedig – minden létező 
felmérés tanúsága szerint – pontosan a vállalkozói szel-
lem hiányzik. Nagyon kevesen merik kockáztatni, céget, 
egyéni, családi vagy valamilyen más kisvállalkozást 
alapítva saját kezükbe venni a bevétel- és jövedelemte-
remtés eszközeit. Aki mégis – tisztelet a kivételnek –, az 
kényszerből teszi. Úgy is fogalmazhatnék, meggyőződés-
től vezérelt vállalkozók helyett az elbocsátott emberek tö-
megére épített kényszervállalkozók országa lettünk. Bár 
az elszegényedéstől, a megélhetési zavaroktól és a mun-
kanélküliségtől szinte kivétel nélkül mindenki retteg, a 
munkahelyen elérhető havi bért, fizetést azonban – a sta-
tisztikai felmérések szerint – az emberek zöme még húsz 
év távlatában is többre becsüli a bizonytalan vállalkozói 
meggazdagodás reményénél. Jobb ma egy veréb, mint 
holnap egy túzok – tartja a népi közmondás is.

Vágyaink persze szép számban vannak. A Román 
Fejlesztési és Stratégiai Intézet napokban közölt felméré-
se alapján például a hazai válaszadók 86 százaléka 2-3 

ezer lejes bérből tartja elképzelhetőnek megélhetését, a je-
lenlegi bérszintek mellett viszont a nagy többség nem érzi 
magát sem boldognak, sem munkamotiváltnak. Kiútnak 
egyedül a külföldi munkavállalást látják – hogy pontos 
legyek, a válaszadók 73 százaléka egyenesen az ország el-
hagyására biztatja a fiatalokat. Tíz megkérdezettből ki-
lenc szerint Romániában nagyon nehéz gyereket nevelni, 
önerőből házat venni pedig szinte lehetetlenség. Minden 
adott tehát, hogy a felmérésbe bevont lakossági minta 
megvonja a következtetést: 1989 előtt könnyebb és jobb 
volt Romániában élni, mint most, 2011 őszén.

Hogy a virtuális cégeiken belül vállalkozói szárnya-
ikat most bontogató tizenévesek erről hogy vélekednek – 
bevallom –, nem kérdeztem, nem tudom. De egy biztos: 
míg a cégalapítással, a leg jobban csengő vállalatnév, a 
legrátermettebb ügyvezető megválasztásával, nem utol-
sósorban a legszilárdabban álló üzleti terv kidolgozásán 
serénykedtek, addig sem a kivándorlás, sem a régmúlt 
idők átkos emlékeinek megszépítésével nem foglalkoztak. 
Meg sem érték, nem érdekli őket. Jól is teszik. Önsajnálat 
helyett jövőképük egyrészt itthon, másrészt nem a vissza-
pillantóban van.

Valóság, virtuálisan
 NézőpoNt n Domján Levente
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Élnek a tanügyi törvÉny nyújtotta lehetősÉggel

„Az állás megvár”
Abban a reményben, hogy az 
éves fizetés nélküli szabadság 
után is meglesz a tanügyben a 
munkahely, több Hargita me-
gyei pedagógus is él az egyes 
számú tanügyi törvény nyújtot-
ta lehetőséggel, és megy kül-
földre, ahol nemcsak dolgozik, 
de keres is.

darvas Beáta
darvas.beata@hargitanepe.ro

„Másfél katedrával 
és osztályfőnök-
ként ezer lej a 

fizetésem. Ez, ha csak nem élek 
továbbra is a szüleimmel, hanem 
önálló életet szeretnék kezdeni, 
édeskevés. Mindemellett más 
tevékenységet is folytatok, ami 
pluszjövedelemnek számít, de 
így is nehéz egyről a kettőre jut-
ni” – nyilatkozta egy nevét nem 
vállaló tanár, aki él a tanügyi tör-
vény által nyújtott lehetőséggel, 
és abban bízva, hogy címzetes 
állása egy év múlva is meglesz, 
külföldön próbál szerencsét. 

Tanárunk esete nem egyedi 
Hargita megyében, ugyanis erre 
a tanévre már 51-en kértek fizetés 
nélküli szabadságot. 

„Neg yvenhárman hivatkoz-
tak személyes okokra, nyolcan 
pedig tanulmányaik folytatásá-
ra kérték az éves fizetetlen sza-
badságot” – tudtuk meg Waczel 
Ferenctől. A Hargita Megyei 
Tanfelügyelőség személyzeti 
illetékese elmondta, hogy ezen 
felül három személy a dokto-
ri disszertáció megvédésére 
kérhető hat hónapos fizetett 

szabadság lehetőségével élt, és 
akadt olyan is – hat pedagógus 
–, aki a címzetes állásáról, illet-
ve egy, aki a helyettesítő poszt-
járól mondott le. 

„A fizetetlen szabadságot 
információink szerint külföl-
di pénzkeresés céljából veszik 
ki, de vannak olyan esetek is, 
amikor olyan szülőkről van szó, 
akiknek gyereke valamilyen 
fogyatékkal vagy betegséggel 
él, és állandó felügyeletet kell 
biztosítani számára. Ilyen hely-
zetekben jár hét év fizetett sza-
badság, de gyakran előfordul, 
hogy az anyuka inkább kivesz 
még egy év fizetetlen szabad-
ságot is, hogy otthon tudjon 
maradni a segítségére szoruló 
gyermeke mellett” – részletezte 
Waczel.

A Hargita Megyei Tanfel-
ügyelőség személyzeti illetékese 
hangsúlyozta, hogy csak azok 
igényelhetik az éves fizetetlen 
szabadságot, akiknek címzetes 
állása van.

Negyvenhárman hivat-
koztak személyes okok-
ra, nyolcan pedig tanul-
mányaik folytatására 
kérték az éves fizetetlen 
szabadságot, ezen felül 
hárman a doktori disz-
szertáció megvédésére 
kértek hat hónapos fize-
tett szabadságot.

Az óratartásnál jobb megélhetés után néznek a pedagógusok fotó: mihály lászló


