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Tisztelt Lakosok! Kedves Szülők!
Az elmúlt napok margójára, a tisztánlátás kedvéért!
Jelen sorokkal nem azt kívánom kommentálni, magyarázni, hogy egy-egy nagybaracskai
közmunkás, aki munkaidőben a hintán ülve vagy a telefonján lógva véleményének hangot ad,
nyilván úgy gondolja megteheti, sőt szükség is van rá, de annak milyenségére, minőségére és
főleg CÉLJÁRA bizony reagálnék. Sajnálatos, hogy sokszor bele sem gondolnak, hogy
egyáltalán életszerű-e, elég ha jellegéből fakadóan lejárató az, amit mondanak, és a
többségében munkájukat jól végző munkatársaik becsületét is esetleg bírálja.
A téma, ami sokak figyelmét felkeltette országos szinten, így a Nagybaracskán élő családok,
szülők figyelmét is: az oktatás helyzete, jövője.
Bizony sok kérdőjel van e téma kapcsán, de mindenkinek van véleménye, félelme az aktuális
problémákról, lehetőségekről.
Aggodalom az iskolánk jövője miatt.
„Pár éven belül totálisan felforgatja a közoktatást a kormány: jönnek az iskolaközpontok,
ahová – leegyszerűsítve – a falusi felsős gyerekek járnak majd. A titkolózás óriási, az
érintettek véletlenül elejtett államtitkári félszavakból, magyarázat nélküli pöttyös térképről
tájékozódnak, miközben az sem világos, jó lesz-e ez a gyerekeknek, vagy csak a pénzhiány
miatt kell az egész.” http://vs.hu/kozelet/osszes/ezen-a-pottyos-terkepen-mulik-a-gyerekeidjovoje-1029#!s1
Ezen sorokkal kezdi cikkét egy internetes sajtó.
A tanintézmény vezetők félnek attól, hogy iskolaközpontokba viszik majd a gyerekeket, olyan
helyekről, ahol kritikusan alacsony a gyerekek száma. Nem nehéz kitalálni, hogy elsősorban a
falvak iskoláit érinti a dolog. Több elejtett információ foszlányból arra lehet következtetni,
hogy a felső tagozatos diákokat érinti elsősorban ezen intézkedés. Voltak szakmai
konferenciák, ahol az oktatást érintő reformokról esett szó, de konkrétumokat nem közölt
senki. Némely információ szerint határidő is tudható, 2018-as év, mire a szerkezeti és
strukturális változtatásokat bevezetik. Azonban nagy titok veszi körül a témát. Nincs
információ, hatalmas a bizonytalanság.
Az internetes cikk írói is csak találgatnak, mint az intézményvezetők. Azt, hogy hova tervezik
az iskolaközpontokat, csak találgatják, de nagy valószínűséggel a járási központokban
alakítanak ki befogadó intézményeket. Az a KLIK nyilatkozza ezt, akinek a vezetői nyíltan
elismerték, hogy finanszírozási gondokkal küszködnek. Számos iskola fűtés és
áramszálájának kifizetésével maradtak el. Állandóan eszközhiányról esik szó.
De ne menjünk messzire, maradjunk házon belül. A korábbi évekhez hasonlóan, ha az
iskolánkban valami probléma felmerül, vagy csak a környezet, udvar rendbetételéről van szó
igenis segítettünk. Nyilván az Önkormányzatnak is ez az érdeke, hiszen Ő az iskola
tulajdonosa, így szívügyének tekinti, helytáll, segít, és akármennyire is vitatják, még
pénzünkbe is kerül. Az állami fenntartásban működő intézményekben a kisiskolák hosszú
távú fennmaradása kétséges.
Ne feledkezzünk meg arról, hogy minden község, közösség lelke az iskola és az óvoda.
Ne feledkezzünk meg a gyerekek szállíttatásának veszélyeiről. De ami a leginkább aggaszt az
az, hogy senki nem ad biztosítékot sem a kormánytól, sem a KLIK-től arra vonatkozóan, hogy
nem lesznek iskolabezárások, tanári elbocsájtások.

Viszont létezik más megoldás is.
A nagybaracskai iskola és óvoda vonatkozásában a Magyar Katolikus Egyház KalocsaKecskeméti Főegyházmegyéje részéről, olyan megkeresés érkezett, mellyel kinyilvánította
azon szándékát, hogy fenntartója lenne ezen két intézménynek. Ez nem azt jelenti, hogy
egyházi iskola lenne, hanem azt, hogy az egyház által fenntartott.
Bizonyára nem általánosan ismert információ az, hogy Magyarországon, a Vatikáni szerződés
miatt plusz támogatásban részesülnek az egyházi fenntartású intézmények.
A hatályos törvényi rendelkezések alapján, az ilyen egyházi intézményekben törvény által
biztosított mind a gyermekek, mint pedig a pedagógusok számára is a vallásszabadság
gyakorlása.
Ha egy településen csak egy iskola van, vallási hovatartozástól függetlenül köteles a tanulókat
felvenni az egyház által fenntartott intézmény.
Az egyházi fenntartású intézményekben nincs létszámkorlátozás az indítható osztályok
vonatkozásában, míg az államilag fenntartott iskolában 14 gyermek alatt nem támogatják, és
csak az alsó tagozatban engedélyezett az osztályok összevonása. Ezen törvényi háttér, és az
állami fenntartó céljai alapján bizton állíthatom, a nagybaracskai felső tagozatos gyermekek
semmi garanciát nem kapnak arra vonatkozóan, hogy három év múlva helyben járhatnak
iskolába.
A gyereklétszám meghatározó mind a finanszírozás, pedagóguslétszám és egyéb dolgozói
létszám vonatkozásában is.
Tény, hogy azon iskolák, melyek már évek óta egyházi fenntartás alatt működnek, mind
szakmai, mind pedig egyéb körülményeikben fejlődtek, komoly fejlesztéseket valósíthattak
meg.
….és még lehetne sorolni az előnyöket.
NAGYON FONTOS információ az ide vonatkozó eljárásrenddel kapcsolatban, hogy az
iskolás szülőknek véleményezési joga van az átadásra vonatkozóan. Március 2-án az iskolás
szülők dönthetnek arról, hogy egyházi fenntartásúvá válhasson az iskolánk. Meg kell
jegyeznem, hogy nem csak a mostani 132 iskolás sorsáról, lehetőségéről döntenek.
Szavazatukkal befolyásolják a jelenlegi 61 óvodás és a további felnövekvő gyermekek
jövőjét. Szeretném, hogy a településünk lakossága, szülők, nagyszülők a széleskörű
tájékoztatást megkapják, az érintett témában ezért a
FEBRUÁR 29- ÉN 18 ÓRAI KEZDETTEL
megrendezésre kerülő
LAKOSSÁGI FÓRUMON
az Egyházmegye is képviselteti magát.

Végszónak pedig:
Bizony az elmúlt évben sok abszurd dolgot kitaláltak azok, akiknek elfogadhatatlan a 2014-es
önkormányzati választások eredménye. Három gyermekem is az intézményben nevelkedik,
fel nem foghatom, hogy egyeseknek miért elképzelhetetlen, hogy azért törődök az iskolánk
sorsával, mert az határozza meg a Falu jövőjét is. Egyeseknek semmi sem drága arra
vonatkozóan, hogy bárkit lejárason, munkájában akadályozzon, legyen az polgármester,
pedagógus vagy akárki más, aki tisztességesen dolgozik, felvállalja az ezzel járó esetleges
konfliktusokat a településünk jövője érdekében. Arra nem gondolnak, hogy nem nekünk
ártanak tevékenységükkel, hanem az itt élőknek, gyermekeinknek, az egész közösségnek. Ez
most itt nem arról szól ki az Önök Polgármestere, hanem arról, ki tud és akar tenni azért, hogy
Nagybaracskának igenis legyen iskolája.
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