
07 04104 SZE 14 .38 FAX ,36 1 441 6974
	

OGY KTA

KEPESZTENYDEMOKRATA NOPPÁRT
ORWdl3OYOLÉSt K#PVI3eL$CSOPORTJA
Dr. mothuann Rózsa csnmi$ 01" k6pviseló

Dr. Szili Katalin
az orsrAggyűlés ein6ke

eH lYben

Tisztelt E1nők Asszony :

,,,Mityen kedvezménnyel utazhatnak az iskolások taenuhnduyi lejrándulásra?" címmel a
Házszabály 91_ §-a alapján kérdést ldvánok benyújtani Dr. Kóka János gazdasási rníniszter
úrhoz .

A kérdésre a-választ irásbar: kér .

Tísztelt M~er úr: •

®í•§ gg űhg Hivatala

Irományszám : V-1 a40J

Érkezett : 2007 APR O' 4.

---+ I ROMANY-NY I LV

Budapest, 2007. április 02 .

AA május, a június az iskolai kirándulások hónapja. Kisdiákok, ~iskolások ezrei várják az új
ék nyakat, hogy hazánk olyann tájairam jussanak el, ahol még nem jártak.' Gimnazisták gyakran
fakultációs kirándulásokon vesznek részt . Gyá leat, csúcstechnológiával dolgozó územeket, egyetemű
tanszékeke látogatnak roeg ilyemkor szerte az országban .

Ami a diákoknak felhiótlen üri3m, az a tanára~ kemény felelössóg és sok-sok gond . (Most
már anyagi és mag~néteti áldozatvállalás is, mert az iskolák nagy része nem tudja a tanár felügyeleti
díjfft és helyettesítősét txastmi, így a kétnapos kirándulások többségét a szombati pibm8xmp és a
vasáxnapi ünnepnap rovásom tudják csak megszervezni .) Az osztályfónőkbk azonban a nehézségek
ellenére is megszerveznék a lárándulásokat, tudván azt, hogy sok tanulónak nemigen akad cgye-b
lehetóságe utazni, országot láttai.

Jelenleg (április 30-ig) a diákok a legolcsóbban vasüton utaz~ akkor vonatjegyűkre a
diákoknak szóló 66 0/9-os kcdvezmcny jár. D4n2 tes utazást csak akl r vehetnek igénybe, ha
bizonyos, kormányrendeletben meghatározott múzeumokat látogatnak meg . Igaz, hogy cz a lista
viszonytag színes, mégsem feltétlenül azt nyújtja, amit egy-egy középiskola nevelési céljai, oktatási
területei igényen eíc

Az idol évben a családok romló anyagi helyzete maximális takarékoskodást láván,. A vasúti
kedvezmények bejelentett május 1-i változása, az ezzel járó ~nytalataság azo~ tervezhetetlenné
tegzi az ez évi kirándulíasokat . Ionég~ többfelé próbálkoztak már, de a va0 01lomások
aUc imm~íu nem tudtak információt nyújtani a május 1 . utáni csoportok kedvezményekről. Ezt a
helyzetet méltatlannak, a gyerdwkrc nézve pedig elfogadhatatlanak tartjuk .
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Ezért. - tanárok és szőlők kérdését tolmácsolva -- 10~ Miniszter urat, szíveskedjék
válaszolnia milyen kondíciök mellett utazhatnak az iskolás csoportok májas 1. után tanulmányi
tdrsinduiásokra4

Döntése előtt kérem, mérlegelje a KDNP álláspontját .

Es~t kívánatos lenne a taau~ kirándulások l5t;lc ltségeneek sokkal nagyobb fokú
kedvezménye .

Javasoljuk, hogy~en iskolai osoport kapjon évente legalább egyszer vasútra díjmentes, de
legalább 90 °lg-os mérséklésű utazási lehetőséget . A kíráud~ kedvezmcnyek számát az adott iskolatanulólétszámáhozjavasoljuk igazítani .

Szükséges 1em>:e az is, hogy a videld gyerekek csoportos iskolai kirándulás keretében évente
egy alksllommal kaP3 tényle sen örezhet6 kedvezményt a f$v"i tötnegkőzlekedésbcn (az 1350
Ft-os napijegy ugyanis nagyon drága), il1_ a favárosiak a vidékid nagyvárasokban~ lgy városaink
építészeti, hullatálas és történelmi értékeivel minden gyereknek lehetősége volna megismerkedni .
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