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Akkor vab'Yllnk igazán egymás mellett, ha tiszteljük egymást, és mindenki élheti a maga
szabad közösségében az életét. Ezt nevezem együttélésnek, nem azt, hogy rákényszerít jük
egymásra az olyan helyzeteket, melyek nem természetesek a másik számára. És akkor azt
mondja a másik, hogy érezd jól magad, mintha itthon lennél. Hát ezt éltük meg 40 éven
keresztül, hogy "itthon vagy nálam", ugye. Hát én saját magamnál akarok itthon lenni. Ez
nab'Y különbség, de ezt nem akarják megérteni.
h': Miben kellene megvá!toztatni az iskola helyzetét?
L P: Az iskola helyzete mind személyi, mind anyagi feltételekben akkor fog változni, ha a helyi
közösségek anyagi rátordítása és erkölcsi megbecsülése egyértelműen növekedni fC)g. Annak
a felismerésére van szükség, hogy már Ic kell szállni a szó szintjér61 és oda kell tenni komoly
összegeket. Másképp lesüllyed az egész román oktatás és köztük mi is. Ha ezt nem ismerik
fel, akkor a román oktatásban visszaJ-ordíthatatlanlll olyan dolgok történnek, amiket soba
nem lehet igazán helyrehozni. Ilyen vészes a helyzet. Az én megítélésem szerint komoly
anyagi rMordítás kell, és az anyagi ráfordítás mellett jöhet a személyi feltételek erősítése. De
addig semmi sem lesz, sem itt, sem máshol, amíg csak toldás-foldás az egész.

(Az interjút Mandel Kinga Izészítette)

))Lassan esik szét minden. .. ))
Hulló István, a szabadkai Egészségügyi Középiskola igazgatója
fducatio: Szeretném, ha bemutatná a tágabb r<r:iót és közelebbről Szabadkát, a nemzetiségi megoszlds szempontjdbríl
Hulló Jst1J(ín: Lényegében a tömbmagyarság itt él Észak-Bácskán és Észak-Bánságon - azaz az
északi Tisza-mentén. Szabadka város, az oktatásban és egyéb területeken is központi szerepet tölt be. Az oktatás más községekben, városokban annyira redukálódott, hogy nagyon
sok középiskola megszűnt, nem működik, Szabadkán pedig relative még nagy múlna tekint vissza és még komoly hálózattal is működik. A város 150 OOO lakosú. Sok apróbb
Ellucska taLílható a környéken. A települést 1339-ben említi k hivatalosan elóször mint
szabad királyi várost. A századfordulón élre virágkorát, akkor volt itt eb'Y abszolút polgári aS()(!ó
és eréís ipar. Pl. az els6 villamos itt volt az országb;ln, de 1972-ben mcgszűnt.
Nálunk hét középiskola van, tehát az egészségügyi, a gépészet és elektrotechnikai kiizépiskob, azdn a közgazdasági szakközépiskola, ebbe a közgazdaságiba tartozik még aszaldcs,
Cllkdsz, vendéglátás. Azután a vegyészeti technológia, és ide tartozik az élelmiszeripar, és a
vardl11óképzés. Azt;Ín az épftéí- és nyomdaipari közép iskolánk, 2000 diákkal, itt ácsok, kiiművesek, vannak építészeti profIlok, illetve a nyomllaiparra
a diákokat. N,llunk a
kiizépiskolai képzés az iskoLíkban három vagy
év alatt történik. A háromévesek a
A négyszakmunldsképzfík, a négyévesek pedig inkább nevezhetók
évcsr{íl lehct továbbcanulni egyetemen, főiskolán, a háromévesrCíI nem. Aki oda iratkozik,
al. befejczte
Középiskolai szinten lehet különböz6 specializáció kat V;II;I\!.""I
ncílunk, pL riintgen-technil<Llst, ez az ötödik fokozatnak felei meg, hatodik a főiskola. Sza[('iiskola, t'S
hCldldn vall fliiskoLr is, az óvc'Jn{íképzö, azután az
vannak egyetemek is. ]cléntéíJ van magyar
lS
Nálunk a tanít'Jsághoz
Ez a hetedik Fokozat.
Zomborban létezett csak
cgycrcll1l
Snbadkán
éve
a tanítóképz{í. Zomborba helyeztr'k át. De az
kiharcoltcl és visszakerliI [ ide mi llisztéri llfni
gi CgYCtC111)
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bü Icsészkar,
fCíi,kola. Ez talán :l
llciskoL-ínk is Vc1Jl, zenei 6vodától, demitdl zenei
F: ÍlÍill-C /,úliin tisztil magyar

és

IJ/:llltrís?

H 1: Nálunk minden iskoÍa kombin,ílt módon
Líb:m megv~ 11
dc váj rozik az

meg él
oktatást, Minden iskoa magyar és a szerb
között. A
hogy az utóbbI éVekben
nagyon kevés kis
zeneiskolákhan nagy
els{ísünk van, a város több részén csak kombinálva tudnak tanítani. Nálunk minimum 15
kel!,
de a minisztérium azért mindig jóv,íhagyja kisebb
t,lgozatok indítását is. Az utóbbi években nagyon sok magyar
kerül át
(pl. Szegedre) továbbtanulni, és mind kevesebben irarkoznak be ide. Csökken a
bClskoLízhau') unujók száma.
E HogyalI dííl cl, hO/Q milyen
indítanak
H /: Mi nagyoll
arra, hogy megfelelő számú és azonos
között választÍ1ass~1Ilak a di,íkok. A város
a
Ezen részr vesz a milllszrérllllll és az
képvisdéíje is. Általában a minisztérium inkább nézi, hogy
meglegyen a szerb
az
pedig igyekszik minél több magyarr kiharcolni.
Úgy érzem, hogy ez az utóbbi időben elég jól kialakult. Amikor kialakulnak az
n
megjelenik a hivatalos lapban, és utána vannak a felvételi vizsgák. Augusztus-szeptemberhen pótir;nk07.ás van. Azokba az osztályokba, aho! kevés a létszám, illetve ahol túJjelentkeI.és van, egy-kér fór jóváhagy
a minisz.térium. Gyakorlatilag abszolút közpolltosÍrott az
iratko"Óspolitib.
l~n pi. csak olyan ágazatobt indíchatok, ami hivatalosan megjelenik. Szerintem ez nem
nagyon helyes, mert mi jobban ismerjük a helyi viszonyokat és tudjuk, hogy pl. miért kérünk ilyen meg olyan tagozatokat. Én kérek laboránst ma!:''Yar nyelven, mert tudom, hogy
miért kértem. Bclgl·,íd jóváhagyja, de a szerhet is vele párhuzamosan, hogy az adny megl(~
gyen. Erre nagyon vigyáz. Tehát erre nagyon odafigyelnek, semmiképpen sem engedik,
hogy meg legyen károsítva a szerb tagozatok száma. De nagyon drasztikusan nem szólnak
hele. Van lchetéíségünk odafigyelni új dolgokra. Nagyon drága, és nagyon bonyollllt egyegy llj tagozat indítása, <.:ITe komoly szabályzatok vannak.
h·: Hogyml változott a tanuló/" és ezen beliil II magyar tanuM/;; arányti a telepiilésen?
Fl !: ILJ')2-t{í! nagyon fclgyorsult az elvándorlás. A fiatal családok és J. !:''Yerekeik elhagyják a
Vajdas;Ígor, ezt nagvon lehetett érezni az elemi iskolákban és aztán már a középiskolákball
is. J\I!ég egy ICJIltos változás van. Aki úgy képzeli J. jövójét, hogy itt marad, az bizony nem
[rarja magyar oszrályba a gyerekét, hanem inkább szerbbe. Rengeteg magyar gyerek j,ír
szerb osztilyba, és lík teljesen elveszitik az anyanyelvüket. Szinte teljesen el is felejtik, függetlenül atttÍI, bo!:,'Y otthon akár egyik akár mindkét szüléí beszéli az anyanyelve t. Teljesen
elszerbcslilnek. Ez manapság számottevéí jelenség. Egy 30-as létszámú osztályban biztosan
van 3-4 mab'Yar gyerek, aki elszerbesül. Ezek szinte már nem is tudnak magyarul. A vegyes
házass{tgok esetében, ahol a feleség magyar, ott törvényszerlí, hogy szerb osztályba írat ják a
gyereket. Ezek spondn módon alakulnak így, különösen a kisebb településeken és a szórványban. Szabadkán és a régióhan olyan 15% a pravoszláv szerb. A többi 30 o/b vq,'Yes
házasságban él, va!:,'Y egyéb más kisebbség: horvátok, bunyevácok, akik horvát katol ikusok.
AZLín a cigány kisebbség is jelen van. De ez. mind szerb osztály alatt fut. Volt olyan próbálkozás, ho1,'Y pl. Dél-Bánácból hehozzuk a magyar gyerekeke t kollégiumba. Kicsi a koll~gl-
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um, mélxilIlllm 20 gyerek van ott, akik a szerb elemi iskola után próbálták folytatni a tanuLís( mab'Y,lI középiskolában. Dc ez nem működött, visszamentek szerb be. Egyszerúen nem
(minak lépni. Ha elveszíti az anyanyelvét és azt a mély kapcsolatot a kezdet kezdetén, akkor
e!veSZ(L((C a mab'Yar identicásá( is.
A tavalyi bombázások idején pl. a gimnáziumból nagyon sokan elmentek és akkor összeVOnlak két tagenatot. Nagyon nehéz tartani az arányt. Eb'Y ilyen regionális iskola mint a
miénk még jobban bírja, de vannak a környezó településeken is magyar gimnáziumok, ott
már nagyon nehéz tartani. Ha jól tudom, ott a szerb arány most 83%. A közgazdas,ígi
középiskolákban is nehéz tartani az arányt. Évról évre egyre tolódik a szerb tagozatok fdé,
mert nincs elég magyar diák.
L: Az egészségiipyi kózépis/cola hány tanulóva! mííködik?
H r 750 diákunk van, 22 tagozaton. Különbözó típusú nóvérképzések vannak: fogásI, n{ívér,
szülész nóvérek stb. és idecsapták hozzánk még annak idején a férfi-nói fodrászatot is. Lévén, hogy ez szakmllnldsképzó, eléggé kilögnak. Más típllSú gyerekek irat!mwak oda. Nem
jó nekik sem. Korábban a vegyészet-technológiával voltak C!,'Yütt, és azután egy iskolarefórmmal idecsapták líket és itt is maradtak.
Mi a kcírház mellett vagyunk, áltaLlnos nóvéreket képezünk, itt folynak a gyakorlatok. Ez
egy olyan középiskola, amdy széleskörü képzést ad, méghozzá dég alaposan, a gil11n;íziumi
szinttel is telér. ErCís alapokat kapnak a gyerekek, egyetemre is mehctnének, de a gyakorlati
része is er'ís. Eb'Ytlíl egyig munkába tudnak állni a gyerekek az iskola elvégzése után.
E: /-lo?J' da/wI ti jf!entlu:zífk t1rtÍnytl?
1-/I: Nem annyi a jelentkezlí, mint korábban, de azért még nündig kérszeres szokott lenni.
Fdvétclizm:k a gyerekek, bár tavaly nem volt felvételi, mert háború volt, csak jöttek és
hozdk a bizonyítványokat, és aszerint rangsoroltuk líket. Amikor felvételi vizsgák voltak az
elmúlt években, nem volt annyira vonzó az iskola. Most sokan jelentkeznek, de kb. annyian
teszik k a felvételi vizsgát, amennyire szükségünk van. A szerbeknél sokkal többen vannak,
ort
nlilldig népszerú. Tehát kétszeres túljelentkezés van, dc csökken a magyar arány.
;\z iskola nyi(()tt egy kihelyezett tagozatot Zentán. Ott is volt valamikor egészségügyi képzés, dc mostanra megszlínt. Ott még nagyobb arányban élnek magyarole Ennek az az el(ínye, hogya gyerekek on maradnak, hátránya viszont az, bOb'Y az anyaiskola távol van és
nincs fel
nincs olyan l11inóségú munka, amilyenre eb'Y ilyen iskolában szükség Ienllt:. Úgyhob'Y nagyon mcgkérdéíjelezcm magamban azokat a diplom,lkar, de hát
nos ez
van. A szlil{ík hírében e::Iterjedt, hogy ez egy szigorú iskola, tartja a nívór. Ebben az orsz,ígban van 25 egészségügyi középiskola, és CI. a jobbak közé számít. Pedig nincsenek meg a
réltételeink, nincsenek kabinetek, de van egy jó társaság, aki jól dolgozik. Nagyon sok ,11képzés t is végzü n k.
E: ;'vfimlen ttÍrgytlt
ümítmuzk?
fl 1: ;\z utóbbi években
nagyon sok gond van emiatt, mert nem tudunk olyan
gusokat taLílni, akik tudnák a magyar
Jelenleg a mi iskolánkban magyar szakun a
di:lkok minden
tanulnak
De
e::I6tt zcnéblí] nem
vol [ tanánll1k. Van egy-két kisebb
amibéíl kevesebb óraSÚl11 van,
zene, képzéím {[vészel, ezek. Az utóbbi években már
miatt nem tanultak a
n1Índcn
pedagógusok szinte
nak dolgozni, men kevés a fizetés. A szakiskolákban
szakemberek kellenének, és magyarbcíl mind kevesebb van. A tornatanár és a matematikus
nem VOlL magyar matematikusunk. Az informatikusunk magyar, dc nincs meg ,l
iskolája, nem szakranár.
van, de az nem
() volt a fizikus
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Ivlost
idecsaltam a
mmt
kell éíkec összcvacLíszni, Szerencsére liberálisak
nem
erre. A Wnővérek fiiiskolai véj:,;zt:tt,;égü
akik mind szerbek voltak. Most

ahob'Y év
Erre van egy

hogy van
tagozatom,
és azt osztogatom a tanáraim között. tv1ivcl
kis iskola
eZ
méretű. Házmesterünk nincs, betörés eUeni őr sincs, sok
mi ndent elloptak már. Csak egy kabinet van, a többi általános tanterem, ahol szinte mindent tanítanak. A kórház is
hogy nincs már
tepro-anyag, ct
gyerekeknek alig tudnak valamit bemutatni. Nem tudnak bennünket támogatni, nincsenek
a vérvételt nem
tanítani. Csak az a minimum van meg, hogy a
meg ne haljon. A kórházi betegek nem fekszenek bent az osztályokon, men nincs pénz
élelmezésre,
Fenntartás ra. Sajnos jelenleg nem sokat tudnak mutatni a kórházban,
EL már az egészségügy gondja. Minden középiskolát a minisztérium iHetve az önkormányzat finansZÍroz, tehát kett6s költségvetésünk van. Az önkormányzat tulajdona az épület
illetve a kiszerelés, a tan~í.rok fizetését fizeti a minisztérium. Ha van beruházás, azt általában
az önkormányzattal egyeztetve, fele-fele arányban szokták fizetni. Nekem volt néhány nagyobb tervem, bövítésekre, mert nincs elég helyiségünk, pl. hozzáépítés, padlástér beépítés,
tanfelszerelés stb. Néhány programot finanszíroztak is közösen, de most már nincs semmi.
Az önkormányzat az anyagi térítést adja, iíletvc a biztosítást, és egyéb olyan karbantartással
járó költségeket redez, ami az épületre, ablakokra, tetőszerkezetre, meszelésre vonatkozik.
Ez egy szabályzat alapján történik, amelynek alapja az iskola tagozatainak száma, a di,í.kok
száma, illetve, hogy milyen képzés folyik ott. Ezen kívül figyelembe veszik, hogy milyen az
épület ,íIlapota és kora. Vannak képzések, amik sokkal drágábbak, pl. a laboránsok drágábbak a fodrászoknál. Az önkormányzattól a költségek 40-50-60%-át kapjuk. Most a tavalyi
háború miatt ez 3-4OfcH"a sikeredett. Ez azt jelenti, hogy csak a minimális dolgokra jut,
tehát semmifCle fejlesztésre nem is gondolhattunk. Általában semmire sem jut. Rá vannak
kényszerítve az igazgatók, hogy gazdálkodjanak. Egy az egyben menedzser feladat manapság iskolaigazgatónak lenni. Általában donátorokkal, támogatókkal, szponzorokkal oldjuk
meg azt, amit másképpen nem tudnánk.
E· Kik enne/, az iskolának a támogatói?
H r Saj nos kompromittáljuk magunkat a szül6knél. A jobbmódú szülők vállalatai támogatnak mi nket. Igyekszünk azokkal a szülőkkel jó kapcsolatokat ápolni, akik segíteni tudják az
iskolát. Nagyon sok privát vállalat van, és a szül6k a saját gyerekük kedvéért támogatást
adnak. Aztán támogatnak minket olyan cégeI<, vállalatok, akik pl. ilyen repro-anyagokkal,
kiitszcrekkel foglalkoznak, aztán pl. állategészségügyi cégek, vagy más vállalatok. Sajnos
most Szabadkán szinte nem múködik a gazdaság. Korábban két-háromezer foglalkoztatott
volt egy villamossági gyárban, vagy a húsgyárban, a vegyi múveknél több ezer munkás
dolgozott. Ma már ezek egyike sem dolgozik. Mióta megszünt a termelés, azóta nincs semmiféle kultúra sem, az oktatásra és a múvelődésre sincs pénz.
Elég keserves a helyzet, menedzser módon kell mindent megkeresnem. De azért minden
évben kimeszelünk, csak-csak kifizeti valaki. Igyekszünk kirándulni, a tanári kollektíva is
részt vesz ezen, odafigyelünk arra, hogy legyen egy-két pozitív dolog is. Csak kibírjuk valahogy ezeket az éveket.
""üeu,u,",uu",,
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F: /v/ilyen l:iirbí/! I;:erii!nel? lú az iskola tanu!r5i?
FI 1: Elstísorban lányok, osztályonként 3-4 fiú van. Azután munkáscsaládok és a középréteg,
nem a legszegényebb kategória. Kivéve a füdrászokar, ott talán vannak szociális gondol" A
szegény sorsú gyerekek nem ide iratlmznak. A fodrászaink között vannak, de az egészségüb'Yiscknél nincs gond, Nem jellemz{í, hogy nincs mit felvennie, vab'Y nincs uzsonn~lja, rosszul
lett az éhségtól, vab'Y nem tud kirándulni menni, mert nincs rá pénz. De a mab'Yar diákoknak
csak eb'Yharmada szabadkai, a többi bejáró vidékról, dsósorban Bácskából. Zomborban is alig
van már m"b'Y'u tagozat, tehát egész Közép-Bácskából, Dél-Bácskából jönnek. Régebben sokan Újvidékre jártak, most ide járnak Szabadkára. Van egy szabadkai diákotthon, oda bekerülcek a jobb ranulók. Lényegében ezek mind módosabb szülók, tudják biztosÍrani az utaztacást, és a bentlakást is. Tehát nincsenek különösebb anyagi gondjaik az iskoJáztatással. Nem
!Twndo!ll, hogy gazdag családok, de jobb szociális szférából jönnek ide a gyerekek.

F· l0i!yt'1l a motiuríltsrígul:: és milyen eredményeket érnel:: ef?
Hl: Változó, attól függ{íen, hogy miért iratkoznak ide. A diákoknak nagyon nagy sz;haléka
niívér szereene lenni. Ök a legstabilabbak. Ide indult, ez a szakma vonzza, és ez is marad. Dc
pl. nagy csalódások is vannak. A középiskola nagyon jó mutatója annak a tudásnak, hozz;ÍálLísnak am i az elem i iskolákban f()lyik. Mivel ott sajnos az utóbbi években alig van magyar tanár, pl. a szaktant;írgyakat is a tanítónók tanítják. És bizony kémiából, biológiából,
tlzildból, matematildból nem rudnak helytállni a gyerekek. És akkor jönnek a nab'Y traumák. Egy-egy színtiszta jeles diák itt kettesekkel, egyesekkel bukdácsol, és nem is [lIdja
fdyumi a Llnulm;\nyokar. Közben orvos szeretett volna lenni. On,íluk vannak a nagy hukFellcck. Ez nagyoll jellcmz{í, az dstíre küliinösen. HL-ban megint kicsit lazábbak, men
;lkkor ilLír lLd nagyok és' fógla!koztatja ókct, hogy mi lesz tovább. De aki fennmarad a h,ílön
elsiíhen, az be is tudja fejezni és diplomát kaphat. A fó motiváltság az, hogy valaki orvos
szeretne lenni, olyankor, Lljvidéki egyetemen próbálkozhat. Itt magyar
Fcls{íi(lkú
okrat;ís szi nte csak a biiicsészkaron van. Korábban volt rá lehet{íség hogy válasszon az emher. A szerh egyetemen magyar c!óadások.at is lehetett halígacni, és iehetett magyarul vizsg,ízni. Dc ez
Az övón6képz{í, cl tanítóképzií és a biiicsészkaron cl papi-teológia
mcgnnradt. Más magyar nycivű fClsCí iskola nincs. Tehát itt a magyar nyclvlí okt,uás a
kiizépiskolai színnel be is

F: \/rtn-c: l:/iliJnhs(r:. fl szerh és {{
l-l r AItaLiball a magyar

származású tanu/úl: lújzijtt?

jobbak.
és jobb tudással érkeznek. 1\
a
a munkához való hozzáálLls terén nincs az a balkáni
l Je az llt(')hbi években cl rudis csökkent.
ügy alakultak ki az
hogy ki milven
jött, úgy rangsorolwk.
ennek
mindegy, kialakultak cl listcik. Így kialakult az
három magyar
- cgy szerb.
tv[;ískor két magyar oszdly, egy szed,. lvfert
össze a diákole Ez most m,ír megszüm, mert haLÍrozottan lllegváluJZott az oktadsi
tvla már nemcsak cl diákok,
hanem a tan,írok
is kérdéses. Kcvó a tanárok
sok a munkabeszüntelés, a
kok különhiiZ{í flmn;íi. Rengeteg kiesés adódik a munldban. De a
Illindig is juhbak voltak, merr más cl nemzeti identit~ísllk.

F:

tanulnr/I:: loudbh

CI1 cl

ri

kevés, l )-20%,. A többiek elmennek ambulanciákra, kórházakba.
nagy
a
nCll11gcll
állást. Különben azért még lehet munkát kapni - cltériíciihhi sZ'lkmác(,l. Aki
és
az iskolát, 'lZ szinte bizwsan
munldr,
nem abr wdhhtamrllll. Dc wvább is tanulhar. Azok él diákok, akik innen átirar-

VALÓSÁ.G

)71

meg-

H [Ívíind
kap-e
vagy nem, men most már
né! kii l nem lehet továbbtanulni. Itt a legtöbb
megvan, mert ide nem rud
mert a
miat( nem
ugyanlq;y letenni a
meg nem tud átmenni, mert nincs pénze.
gyerek kimarad, inkább munkát
és nem tanul tovább.
I':zért nagyoll suk jó
F: 1V!i01é?' Iwrolcufl tanulnaié tuud!;/??
HI
sokan mennek orvosi egyetemre, de
IC
f{íiskolára, Zentára. Most csalogattam ide vissza őket, mert
kevés a magyar
és nálunk tanÍthamák a gyakorlatie. De ilyen fizetéssei igen nehéz
idecsalogatui éíket. A kórházi fizetés egy kicsit erósebb azért, igaz,
sokkal több a munka és a
is. Nem naf,'Y0n vállalnak jelenleg órákat az iskolában.
F: IVJddwm a talltntfilet?
H 1: 40 ,ílland(í tanárunk van és 30 fó külséí munkatárs. A tanárok közül mindenkinek megide!ó szakk'~pcsítése van, csak egy-két kollégának nincs. Az utóbbi években alakult ez ki.
l ':J ':J 2-hen a szerb-horv;Ít háború alatt igen sokan elmentek. Azóta jöttek a fiatalok és kialakult egy stabil gárda. Ncm cl, a helyzet az orvosokkal. Orvosok nincsenek. Jelenleg egyetlcn
orvosllnk van f(,íállásban, aki itt tanár az iskolában. Voltak többen korábban, de [tthagytak
bennünket. Most orvosi mLll1kát végeznek és nagy óraszámmal visznek tancáq,'Yat mab'Yar
és szerb orvosok is. Az a nagy gond a külséí munkatársald{al, hogy pl. az orvosok nem
pedagógusok. Nagyon sok problémánk adódik a tanítás, az osztályzatok kezelése területén,
meH nem szakemberek. Nem vesznek részt a továbbképzéseinken, belsó fórumainkon, a
f1t:dagógusokkal, pszichológusokkal nem beszélgetnek, hogy megrudnák milyen tanítási,
didaktikai problémák merülnek fel. És ez nagy hátrány, mert sokkal jobb lenne, ha nem
csak elCíad nák a patológi~ít és pont, viszontlátásra. M,ü-pedig ók így csinálják. Ez eléggé
nagy hátr~lnya az iskolának, dc hát jelenleg Ol"vosok nem vállalnak ftíállást iskolában, az
biztos. A szaktantárgyakhoz, mint a Eumakológia-mikrobiológia, fertózó, sebészet, nagyon
nehéz ide specialistákat hozni. Elóírja a törvény, de hát nem jön tanár minden tantárb'Yra.
ELek nagyon c1t()glalt emberek. Egy sebész féíorvos, 20 dináros, egy márkás óradíjért nem
jéill ide tanítani. Egy komoly szakember legalábbis nem. Inkább hivatástudatból jönnek, ~s
Félig-meddig bccsülerbCíI, lTlert szeretik a diákokat. Volt egy idéíszak, amikor a fizetésnek a
harmad;Ít is kitette cgy ilycn honorál is munka.

L. !vfi0/{:n órrlSztÍmai!:: vanna!:: a fl/állású dolgozó!::ruz/,?
f-f 1: ·Ellltárgyanként különbözó, de általában olyan 20 óra hetente. Akinek gyakorlata van,
allllak valam ivel téibb. 'lehát a matematika 18 óra, és nem több, habár néha van több is, dc
azt honoráL'ls formáj~íban kell megoldani. Van persze nagyon sok olyan tanár is, aki töhb
iskolában tanít. Úgy hozza összc a normáját, hogy ide 30'YrJ-ban jár, és még két-három
Ill,ísik iskolában dolgozik. Az igazgatók szoktak városi szinten egyeztetni, hogy kinck milyen munka jUl. Szoktunk elemi iskoLíkkal is kombinálni. Ez különösen a magyar tan:1rokra vOllatkozik, mert mind aggasztóbb a hiány. Azok a fiatalok, akik annak idején átkerLiltek
lVlagyarorsógra, ott idytatva valamilyen egyetemet, ide nem jönnck vissza. Onnan teh~ít
ncm kapunk nUb'Yar ranárokat, akik magyar nyelven tudnának tanítani. Itt pedig szintén
kevés a magyar egyctemista. A vajdasági magyar oktatásban néh~íny éven belül komoly
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pedagógushiány leSZ. Elfob'Ynak a magyar tanárok és a magyar tagozatok is. Jelenleg olyan a
helyzet, hOb'Y fennáll a veszélye a magyar iskolák megszűnésének. Szétforgácsolódnak, eltűnnek, évente egy oszrállyal mindig kevesebb van.
E: Mennyit !::eresne!, ti tanárok?
H I Amikor négy éve idekerültem, a tanárok fizetése kb. 500 márka volt, nekem mint igazgatónak (ÍOO~(Í5() márka volt a fizetésem. Most, négy év után a tanárok fizetése 100 márka,
tehát ötödrészérc csökkent az utóbbi évek során. Ez az alapszükségleteket sem elégíti ki egy
pedagógus családban. Ha mindkét szülő pedagógus, nem tudnak megélni. Nagyon kevés
kereseti le:hetőségük van a tanároknak. Ha nehezebb tárgya van, pl. angol nyelv,
német nyelv, maremaüka, tlzika, kémia, akkor van módja órákat tartani odahaza a gyerekeknek, 5~(Í m6.rkás tarifáért. Emellett mindenféle kereskedelmi ügyletekkel foglakoznak.
Pótolniuk kell ezt a csekélyke fizetést, ami nem elég, utazás ra, ruházkodás ra sem.
1997 -ben volt egy nagyobb
akkor kb. 20'Yo-os bérkorrekció történt. Azóta elmúlt
három év, az infláció nagyon megugrott. Most kieszközölték a szrrájkokkal, hogy 35 esetleg
dég, hogy él 80 márkás tlzetésbéíl 10()
4 O')1Hlr is emelni f()gnak nekünk. De ez csak
núrki, ksz. A legnagyobb
hogy
lévó
a
ré1n<Írok
IS ~ nem
össze.
amiért annak idején indult.
E:
bé'fiJ/ydsoltdl: a háborús éllel, ti magyar
oktatás hpl"I'7,vtpt~
H /: Mindenképpen negadvan. Itt a 90-es évek elejéig C[,'Y fejlett iskolahálózat
cl
kisvárosokban demi .
sőt egy-egy
lS, UUIL."lJLl',:I',
lettcl. A kíborúk sorozata ezt
tani. A fClszcrelés
lesztcni valamit.
szétesésébe a
IS [Jel.O'dU"U
A másik probléma az, hOh'Y
állam része rí is.
de nem a magyar oktat~lsi rendszerben.
vagy
ha nem is vették el, nem adtak hozzá semmit Az
a pártokbl történő
alapján ~ a
felé iránYll!. Azz~d,
az éllí
érdemes beruházni,
én
azért nen1

