
Gyújts lángot a sötétség ellen! 

Most  

„Gyújts lángot a sötétség ellen! – A magyar kultúra emlékére” 
alcímmel szervezünk akciót, 2016. január 20-án, mivel január 22-én, 
a Kultúra Napján kollégáink teljes erôbedobással dolgoznak.
A figyelemfelkeltô akciónk keretében elôször is sajtótájékoztató keretében szervezünk a minisztériumunk 
fôbejárata elé egy villámakciót, amikor átadjuk a nagyrészt a tavalyi petíciónkkal megegyezô petíciónkat 
újra, további rövid követelésünket felolvassuk a bérkövetelésünkkel kapcsolatban.

Tehát hívjuk a kultúra minden barátját a Közgyûjteményi és Közmûvelôdési Dolgozók Szakszervezete 
(KKDSZ) által szervezett Kultúra Napi – az ország számos településén szervezett – megmozdulásokra, ab-
ból a célból, hogy felhívjuk a figyelmet dolgozóink méltánytalanul alacsony megbecsülésére! 

Kiemelt helyszínek: 
– 2016. január 20-án 11–13 között flashmob-ot szervezünk Budapesten, az EMMI Szalay utcai 

fôbejárata elôtt, majd átadjuk petíciónkat a minisztérium képviselôinek,

– 2016. január 20-án, szerdán 18.00 órakor Szegeden a Széchenyi téren,  
Gróf Klebelsberg Kunó szobránál.

A Közgyûjteményi és Közmûvelôdési Dolgozók Szakszervezete (KKDSZ) 2015. január 20-án, a Magyar Kultúra 
Napján, éppen egy évvel ezelôtt adta át petícióját a kultúráért is felelôs „emberminisztérium” képviselôinek. 
Most, egy évvel késôbb ismét emlékeztetnünk kell a minisztérium képviselôit arra, hogy a petíció hat 
követelésébôl az elsô, a legfontosabb pont sem teljesült! Nem kezdôdtek olyan bértárgyalások szakszerve-
zetünkkel, ahol a minisztérium vezetôi megállapodási joggal rendelkeztek volna! Ez egyértelmû bizonyíté-
ka annak, hogy az EMMI-nek nincs koncepciója a bérfelzárkóztatásról, nincs koncepciója a nyomorúságos 
keresetû kulturális területen dolgozók bérének kérdésérôl! Amíg azonban a kötelezô tárgyalásokon csak a 
szakszervezeti oldal érzi magára nézve kötelezônek, hogy felkészüljön és képviselôi döntési joggal rendel-
kezzenek, addig a kulturális kormányzat többször bejelentett együttmûködési készsége vitatható! 

Államtitkár Úr!  
Tisztelt Államtitkár-helyettes Asszony! 

A fôváros és a magyar vidék városai, 
a jelenlegi kormányzat döntései 
következtében ma tele vannak 
Klebelsberg Kunó nevével!  
Követeljük, hogy ne csak a hivatali 
táblákon tûntessék fel az egykori 
kultúrpolitikus nevét! 

Tanuljanak példájából és  
biztosítsanak forrást a kulturális 
intézmények finanszírozásához!

„Gyújts fáklyát a sötétség ellen” felkiáltással rendeztünk 2015. januárban a kultúra napjához kapcsolódóan 
sikeres demonstrációt. Ezt a hagyományt szeretnénk megtartani, hiszen szakterületünk egy év alatt 
továbbra sem kapott, sem béremelést, sem bérpótlékot, a helyzet kollégáink számára egyre tarthatatlanabb!



Az akcióink részletes programja:

Budapest:
Az EMMI épülete elôtt (bp. v. Szalay u. 10.) 2016. január 20-án, 11 órától, a KKDSZ egy sajtótájékoztató 
keretében, egy figyelemfelkeltô performansz kíséretében, átadja a petícióját. 

• A demonstráció keretében a KKDSZ szónoka beszédében rámutat arra az ellentmondásra, hogy 
ugyan a kulturális tárca külsôségeiben a klebelsbergi kultúrpolitikát tûzi zászlajára, de még az 
általa választott értékrendhez sem tartja magát. A KKDSZ szónoka jó néhányat felsorol abból, ami 
Klebelsberg idején történt a kultúra területén, és megemlíti mellette azt, ami ezzel szemben ma zajlik 
helyette.

• Ezen kívül bemutatandó 6–8 fôs performansz célja, hogy, mûvészi nyelven is megjelenítse, azt 
az elfogadhatatlan egyenlôtlenséget ami – ahogyan a társadalom teljes egészében kialakult, 
ugyanúgy – létrejött a kulturális ágazatban is.  
Míg milliárdos nagyságrendû pénzszórás folyik a kormány által preferált kulturális szegmensben, 
addig a múzeumi, könyvtári, levéltári és közmûvelôdési dolgozók, magasam kvalifikált szakemberek 
a közalkalmazotti bérekbôl nem tudnak megélni, szó szerint nélkülöznek. 

• A KKDSZ hosszú évek óta ágazati bérharcot folytat, mindezidáig sikertelenül. Várhatóan a 
folyamatos bérharcunk eredménytelensége, és a közgyûjteményi, közmûvelôdési ágazat szakmai 
mûködésének ellehetetlenítése rajzolódik ki a kultúra napja alkalmából. 
A tervezett performansz keretében a „rongyok”-ban megjelenô komoly szakmai múltat maguk 
mögött tudó dolgozókat fogja látványosan megjeleníteni (az osztogatásból milliárdosokká váló 
tehetségtelenekkel szemben). A 6–10 perces show mûsor bemutatásában Formanek Csaba társulata 
lesz a segítségünkre: KVAZÁR eseményTér és Színházi Akciócsoport http://facebook.com/kvazaart.

• 2016. január 20-án a fent vázolt performansz kíséretében átadjuk a már 2015. január 20-án, 
az EMMI illetékesének átadott petíciót. Szinte ugyanazt a petíciót tervezzük átadni, amit 
egy évvel ezelôtt, hiszen nemcsak hogy nem történt semmi, hanem a tavalyira még csak 
választ sem kaptunk.

Mivel tagjainkat felkértük, hogy lehetôség szerint a saját településén, vállalkozó kollégáival, a kultúra 
barátaival összefogva, szervezzenek – akár csak pár résztvevôvel is – mécseses megemlékezést, egy ki-
választott meghatározó helyen, szobornál, vagy akár az intézménye kapuja elôtt. A petíció szövegét és 
a többi követelésünket, „A Magyar Kultúra Emléke” keretében megszövegezett rövid felhívást elküldjük 
mindenkinek hogy ki-ki saját belátása szerint,  vagy akár csak a Himnusz felolvasásával, eléneklésével 
emlékezzen meg a kultúráról minél több mécsest meggyújtva: 

A magyar kultúra emlékére – Gyújts Lángot a Sötétség Ellen!

Kiemelt vidéki helyszínünk a szegedi Klebelsberg szobornál 18 órára szervezôdik:
• 2016. január 20-án, szerdán 17.45–tôl: gyülekezô rézfúvósötös hangjainál. Az ünnepélyes 

magyar zene elhangzása alatt a jelenlévôk átveszik a szervezôk által készített mécseseket. 
Nem fáklyákat, mert immár elérkezett A Magyar Kultúra Gyásznapja.

• 18.00 órakor elhangzik Kölcsey Ferenc Huszt c. költeménye.
• Ezt követôen Kiss Ernô, a Közgyûjteményi és Közmûvelôdési Dolgozók Szakszervezete 

(KKDSZ) Csongrád megyei elnöke idézi fel Klebelsberg Kunó példaadó munkásságát, majd 
felolvassa a KKDSZ petícióját.

• Ezután a jelenlévôk közösen elénekelik a Himnuszt.

Szeretettel várunk — foglalkozástól és politikai hovatartozástól függetlenül — mindenkit, aki 
fontosnak érzi a magyar kultúra, a magyar kulturális alapellátás területén dolgozók európai szintû 
megbecsülését, e szakterületek méltó mûködését mindannyiunk érdekében!   

   
A közgyûjteményi és közmûvelôdési intézmények védelmében: 
a Közgyûjteményi és Közmûvelôdési Dolgozók Szakszervezete. 

KÖZGYÛJTEMÉNYI ÉS KÖZMÛVELÔDÉSI 
DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE


