
EGE A közművelődésben, a
kultúrában dolgozók bérhely
zetétií], a pedagógustiltakozás
szakszervezeti tamogatasán)l,
a kőzszféra tervezett kormány
zati I építéséről tartott előadást
Csóti Csaba, a Közgyűjteményi
ás Közműveklási Dolgozók
Szakszervezetének (KKDSZ)
alelnöke hétfőn, a Bródy Sán
cjorMegyei és Városi Könyvtár
ban, a megyeszékhelyi kultu
rális szférában dolgozók szak
mai értekezletén. A találkozó
a szakszervezet szervezéséről
ig szólt, és beszámolóként szol
gák arról, hogy a kongresszus
elótt a KKDSZ-nek az elmúlt öt

évben milyen törekvései, ered
ményei voltak. Csóti Csaba ki-
fejtene: a különbség a kulturá
lis szférákhoz képest. hogy a
pedagógusok nem béremc’lést
követelnek, hanem azt, hogy
kiszámítható és mbízhatóok
tatási rendszer jöjjön létre Ma
gyarországon.

- lámogatjuk a pedagógus
kollégákat, elsősorban a Peda
gógusok Szakszervezetét, nwrt
hiszunk abban, hogy szerve
zett keretek és szervezetek nél
kül semmilyen nyomásgyakor
lásnak, követelésnek nem w
dunk éti enyt szerezni — jelen
tette ki. P’ 2

— Mi ajeilemzó a kultúrában
dolgozók bérhelyzetére?
— A közgyűjteményi és köz-
művelődési területen dolgo
zók 2002 óta nem részesültek
béríejlesztésben. Akadnak
olyan diplomás dolgozók, akik
90 ezer forintot visznek haza.
Ez az alacsony bér megalázza
a kollégákat. A szakszervezet
a kormányzattal a múlt hét kö
zepén saknem 5 milliárdos,
az egész országra vonatkozó
egyszeri bérkowpenzációról
állapodott meg, ami nem ke
rült Be a magyar állam költ
ségvetésébe. Ennek a kivívá
sa az elsődleges célunk.
— Miként támogatják a peda
gógusok tiltakozását?
— A szervezetünk képviselői
is ott voltak a Kossuth téren,
a pedagógusok tüntetésén.
Megmegállapitottuk, hogy a
kéréseik jogosak. Nekünk is
annak gyerekeink ás érez
zük, hogy nehéz a helyzet az
oktatási rendszerben. A kü
lönbség a mi szféránkhoz ké
pest az, hogy a pedagógusok
nem héremelést követelnek,
hanem kiszámítható és meg
bízható oktatási rendszert. Tá
mogatjuk a pedagógus kollé
gákat és a Pedagógusok Szak-
szervezetét, mert hiszünk ab
ban, hogy szervezetek nélkül
semmilyen követelésnek nem
tudunk érvényt szerezni. L

— Mi a véleménye a közszfé

rában tervezett kormányzati
leépitésekról?
- A vállalkozó akkor épít le,
amikor ágy ítéli meg: keve
sebb a megrendelése, kevB

sebb embert tud foglalkoztat
ni. Azok a dolgok, amelyeket
a közs1dérában foglalkoztatott

áemberek elvégeznek, közszol
gáltatások. Az állam garand
át vállalt arra, hogy az adófi
zetők pénzéből e feladatokat
ellátja. Könnyelműen beszél
ni 20 százalékokról, 10 ás 200
ezer ember elbocsátásáról ko
molytalan és felháborító. M.A.

Csóti Csaba,
a KKDSZ alelnöke

Elégedetlenek a
kulturális dolgózók


