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Dr. BALOGH ÁRPÁD (rektor).: Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
A házigazda nevében szeretettel és tisztelettel köszöntök minden kedves vendéget – a

hallgatókat is, mert úgy látom, vannak hallgatók is.
A Nyíregyházi Főiskola mindig is – 2001. január 1-jétől, minthogy ezóta szerepelünk

ezen a néven – nagyon fontosnak tartotta azokat a tanácskozásokat, amelyek a főiskola
oktatási, kutatási témájával kapcsolatosak voltak, különös tekintettel az ilyen jellegű
tanácskozásokra, amelyek a jogelőd Bessenyei György Tanárképző Főiskola fő profiljával
hozhatók összefüggésbe: a pedagógusképzéssel és a tanárképzéssel, ami napjainkban is
folyik, természetesen kisebb létszámban, mint a korábbi években, mármint hogy a tanár
szakos hallgatók kisebb létszámban vannak jelen.

Röviden szeretnék szólni az integrációt követően a Nyíregyházi Főiskoláról, a
jelenlegi helyzetünkről, a várható perspektíváról néhány szót, ha megengedik, a házigazda
nevében, és néhány mondatot a pedagógusképzéssel kapcsolatosan, elsősorban arra
tekintettel, hogy napjainkban folynak a munkálatok a jövő pedagógusképzés tartalmának,
módszerének kidolgozására.

A Nyíregyházi Főiskola, mint említettem, 2000. január 1-jén jött létre, két jogelőd
intézményből – ezt természetesen azoknak mondom, akik még nem hallották: az egyik a
Gödöllői Agrártudományi Egyetem Nyíregyházi Mezőgazdasági Főiskolai Kar névre
hallgatott, tőlünk két kilométerre, a másik pedig az előbb már említett Bessenyei György
Tanárképző főiskola. A két intézmény integrációjával négy kar jött létre: egy bölcsészeti és
művészeti, egy természettudományi, egy gazdasági és társadalomtudományi, valamint egy
mezőgazdasági és műszaki kar.

1998-ban, az integrációt megelőzően, saját elhatározásból egy intézményfejlesztési
tervet készített a két intézmény. Akkor nyílt meg ugyanis az a lehetőség, hogy világbanki
hitelforrás pályázatra beadhatta az intézmény az intézményfejlesztési tervét. Ebben a
pályázatban – szerencsénkre – az első körben nyertünk 20 millió dollárt, ami akkor, 1998-ban,
illetve 2000-ben, amikor aláírtuk a szerződést, 5,3 milliárd forintnak felelt meg. Ezt követően,
illetve ezzel párhuzamosan elkészült egy intézményi beruházási terv is, aminek egyik
eredménye ez az épület, ahol most vagyunk: több mint 8 ezer négyzetméter. Funkcióját
tekintve: van ez a szép aula – szerintem nyugodtan mondhatom, hogy szép –, van egy olyan
hallgatói informatikai, információs – régi néven: „könyvtár” – központunk, amit reményeim
szerint lesz mód és lehetőség megtekinteni. 222 számítógép van elhelyezve benne – itt, a
szomszédságban van –, internet-elérhetőséggel a hallgatók részére. De, mint napjainkban
mondják, még ez is kevés.

Hallgatói létszámunk az ezredfordulóhoz képest csaknem háromszorosára nőtt. Akkor
nem volt egészen 5 ezer a hallgatók létszáma az integrációt követően, most, ebben az évben
12 700 a hallgatói létszám a négy karon. Örömmel hallottam Hadházy Tibor rektorhelyettes
úrtól ma reggel, hogy az első adatok szerint ismét több mint tízezer jelentkező van a
Nyíregyházi Főiskolára. Ez körülbelül ugyanannyi, mint az elmúlt évben volt, tehát
reményünk van arra, hogy felvegyünk nagyon sok elsőst.

Az intézmény oktatói kara a Bokros-csomag után kissé megfogyott, és úgy is maradt,
a hallgatói létszám megemelkedett. Jelen pillanatban 353 főállású oktatónk van, nagyon sok
óraadóval dolgozunk. A hallgatóknak több mint fele költségtérítéses hallgató – ami nagyon
fontos számunkra –, elsősorban a gazdasági és társadalomtudományi kar szakjaira
jelentkeznek ezek a hallgatók, de nyilvánvalóan máshová is.

Az infrastruktúránk ezzel az épülettel bővült. Van benne két előadó, kilenc
szemináriumi terem, illetve számítógépes tanterem; itt helyeztük el azokat az igazgatási
egységeket, amelyek korábban a kollégiumi férőhelyeket foglalták le: központi igazgatási
egységek, a tanulmányi osztály, a gazdasági és műszaki főigazgatóság, a rektori hivatal. Ezzel
kollégiumi férőhelybővülés is történt. Ezt egy éve, szeptemberben adtuk át.



Megépült egy másik épület is, amelyet idén szeptemberben adtunk át. A két
kilométerre lévő helyről teljesen átköltözött a műszaki mezőgazdasági főiskolai kar. Ott egy
11 200 négyzetméteres épület épült meg, ugyanezzel a XXI. századi technológiával,
amelyben a műszaki, mezőgazdasági, illetve repülőmérnöki, pilóta, repülőgép-vezetői képzés
folyik. Létrejön – most érkeznek már a műszerek – egy úgynevezett agrárinnovációs
fejlesztési és kutatási központ ebben az épületben.

Az integráció szerencsés volt, földrajzilag egy helyre kerültünk. Nagyon szép
botanikus kertünk van, fedett, melegvizes uszodánk, termál kutunk, olyan sportlétesítmények,
amelyek a testnevelés tanár szakos képzés infrastruktúráját biztosítják. Négy kollégiumban –
illetve ötben, mert egy még a Rákóczi úton üzemel – körülbelül 1400 hallgató lakik. Most
épül – bizonyára látták vagy látják majd – PPP konstrukcióban egy 427 férőhelyes diákotthon
és szolgáltató központ. Ennek a beruházása körülbelül másfél milliárd. Befektetői alapon
történik. Júniusban indul el a négy kollégium felújítása, ugyancsak PPP alapon, és még a régi
tanulmányi épület felújítására várunk. Ha ezt is meg tudjuk indítani – terveink szerint a
következő évben –, akkor szerintem egy igazi campus jellegű felsőoktatási intézmény jön
létre Nyíregyházán, ahol a hallgatók jól érezhetik magukat. Van saját diszkónk is, amit
üzemeltetünk.

Gondolom, hogy lesz idejük találkozni kollégákkal, esetleg hallgatókkal is, és bővebb
információt kapni az intézményről. Ígéretemhez híven, engedjék meg, hogy nagyon röviden
szóljak néhány szót a pedagógusképzés jelenéről, átalakulásáról és várható jövőjéről, tudván
azt, hogy szakemberek ülnek itt, tudván, hogy ez a grémium legalább annyira naprakész
információval rendelkezik, mint én, de mégis kikívánkozik belőlem, mert én is tanár vagyok,
még az oklevelemre is az van írva, hogy „tanár”.

A pedagógusképzésnek az én megítélésem szerint az elmúlt évtizedekben alapvetően
az a betegsége volt, amit nem tudtunk meggyógyítani napjainkig sem – reményeim szerint
meg fogjuk tudni gyógyítani –, hogy nem volt meg a pedagógusképzésnek a presztízse. Ennek
a presztízsnek a hiányában következett be véleményem szerint, hogy ma Európában majdnem
kizárólagosan Magyarországon van túlképzés a pedagógusok körében, máshol mindenütt
hiány van. Hiány van azért, mert nagyobb a presztízs, nagyobb az anyagi megbecsülése, az
értéke a szakmának. Ha ezt nem fogjuk tudni a mai gondolkodásmódunkba átültetni,
megreformálni, akkor ugyanolyan nehéz helyzetbe kerül a pedagógusképzés, mint korábban
volt.

Sokszor arra vezetjük vissza a kérdések megoldatlanságát, hogy forráshiány van. Na,
ez a forráshiány szerintem meg fog szűnni a pedagógusképzésben, azáltal, hogy egységes
lesz: marad az óvodapedagógus-képzés, tanítóképzés – erről nem akarok beszélni –, és az
egységes tanárképzés. A korábbi főiskolai tanárképzés és egyetemi szintű tanárképzés helyett
csak mesteroklevelet lehet szerezni, illetve mesteroklevél keretében lehet szerezni tanári
végzettséget. A BSC-vel, azaz az alapoklevéllel, hároméves időtartam után, nem kap olyan
jogosítványt a végzett hallgató – még akkor sem, ha tanári pálya iránti orientáltságú –, amivel
pedagógusként elhelyezkedhetne. Értelemszerűen az itt végzett hallgatóknak egy hányada
megy majd tovább a mesteroklevél megszerzésének irányába, minthogy ott kritériumrendszer
lesz: előfeltételek vannak a kreditek vonatkozásában, és – idézőjelben mondanám – talán
felvételiszerű jelentkezés után felvételiszerű vizsgát is kell majd tenni.

A jelenlegi terv szerint, a felsőoktatási törvény tervezetében a BsC-ben vagy az
alapoklevél megszerzésében végzetteknek mintegy 20-25 százaléka kerül csak be a
mesterképzésbe. Ha azt nézem, hogy az ehhez a képzéshez szükséges, meg a mostani forrás
milyen arányban van egymással, akkor én azt gondolom, ha nem vonják el, ebből tisztességes
tanárképzést lehet folytatni.

Egy nagyon fontos momentum – és ezzel én tulajdonképpen be is fejezem: az elmúlt
héten a miniszter úr jelenlétében a pedagógus Bologna-albizottság ülésezett, és ott



egyértelművé vált, hogy a 300 kreditre – ami, ugye, a mesteroklevél-szerzés – plusz 30
kreditet megkap a tanárképzés. Hogy ez finanszírozásban mit jelent, erről most megint ne
beszéljünk, de önmagában az a tény megítélésem szerint, hogy a mesteroklevélhez szükséges
300 krediten túl a tanárképzés plusz 30 kreditet kifejezetten gyakorlati képzésre megkap, ez
igen előnyös lehet a tanári végzettség színvonalának emelésében.

Sokat tudnék még beszélni, szeretek is beszélni, de gondolom, hogy ennyi bőségesen
elég volt.

Kívánom mindenkinek, hogy érezze jól magát itt, Nyíregyházán: a hallgatók erősítsék
meg lelkivilágukban, hogy jó helyen vannak, a vendégek pedig, hogyha ismerőssel
találkoznak, csak azt mondják, hogy feltétlenül ide jelentkezzenek, a Nyíregyházi Főiskolára.
Köszönöm szépen – ez itt a reklám helye volt. (Taps.)

DR. LORÁND FERENC: Kedves Jelenlévők! Loránd Ferenc vagyok, az Országos
Köznevelési Tanács elnöke.

Mindenekelőtt köszönöm a házigazdáknak, hogy erre a délelőttre befogadtak minket.
Mindjárt indokolnám is, hogy miért kívántunk élni ezzel a lehetőséggel. A mai ülés tárgya,
témája a kistérségi iskolatársulások meglévő eredményeinek részben számbavétele, részben
bizonyos jövőkép felvázolása, vagy szükségletek megfogalmazása. Mindenekelőtt azonban
úgy gondolom, valamit kellene mondani arról, hogy mi fán terem ez az Országos Köznevelési
Tanács, mi a funkciója, kikből áll. Nem fogom bemutatni a jelen lévő tagokat, hiszen fogják
őket hallani majd a tanácskozásunkon.

Ez az Országos Köznevelési Tanács ülése, egy nyilvános ülés, ami azt jelenti, hogy az
egyelőre a jelen lévő felnőtteket és az ifjúságot szakadékszerűen elválasztó távolság a
hozzászólásokban remélhetőleg csökkenni fog. Szeretnék ebben nem szakadékot látni, hanem
egy kissé eltúlzott tiszteletet a korunk iránt: hogy úgy gondolják, nem akarnak azért ennyire
az öregek közé ülni. Ezt a gátlást a beszélgetés során remélhetőleg fel fogjuk oldani.

Mindjárt szeretném mondani: rendkívül nagy öröm nekem, hogy ennyi fiatal arcot,
fiatal érdeklődő értelmiségit, esetleg leendő tanárt látok egy ilyen konferencián, mert azt
hiszem, hogy amit mi csinálunk, az nagyrészt már inkább önökért van, mintsem önmagunkért:
önök fogják továbbvinni azt, amit továbbvinni érdemesnek tartanak abból, amit ez a
közoktatásügy felmutat.

Nos, ez a Köznevelési Tanács egy tanácsadó és tanácskozó testület. Huszonhárom
tagja van, ebből tízet a pedagógus szakmai szervezetek választanak meg, hat tagot a
felsőoktatás intézményei delegálnak, aztán a kamarák, a Tudományos Akadémia. A
minisztériumnak, illetve a miniszternek a huszonhárom főből három tag jelölésére van
jogosítványa. Ez tehát nem a miniszter szervezete, és ez nagyon gyakran abban is testet ölt,
hogy némi keserűséget is okozunk a miniszter úrnak vagy a mindenkori miniszternek, hogyha
éppen valamivel nem értünk egyet. Ez egy jó testület. Ezt én nagy örömmel mondom. Nagyon
szeretek ebben a testületben dolgozni, mert ami oly mértékben hiányzik a mai közéletből,
hogy vannak ügyek, amelyek felette állnak politikai vagy akár világnézeti ellentéteknek, mert
valóban nemzeti ügyek, valamennyiünk ügyei, az ebben a testületben minden egyes
alkalommal olyan beszélgetéseket eredményez, olyan tiszteletet és megbecsülést egymás
iránt, amelyet én boldogan kivetítenék egy nagy képernyőre, hadd lássa a parlament, hogy így
is lehetne. Ezért büszkén mondom, örömmel mondom ezt önöknek. Talán érzékelni fogják a
mai vitából is, hogy itt nem egymással előre egyeztetett álláspontok vannak. Meghallgatjuk,
és ha tudunk, konszenzussal hozunk döntést, ha nem tudunk, akkor szavazással. Vannak
kérdések, amikben vétójogunk van, ezek a tartalmi kérdések. Például tantervet a miniszter úr
nem írhat alá anélkül, hogy az Országos Köznevelési Tanács azt jóvá ne hagyná. Ilyen az
óvodai program, a nemzeti alaptanterv is, amit az OKNT-nek kell jóváhagynia. Más
kérdésekben véleményezési jogunk van.



Ha egyszer unalmukban kezükbe veszik a Köznevelést, akkor látni fogják, hogy
minden hónapban megjelenik abban egy részletes közlemény egy szó szerinti
jegyzőkönyvből. Demokratikus jellegünkre jellemzően hadd mondjam, hogy a szó szerinti
jegyzőkönyvek rajta vannak az interneten, tehát nem lehet egészen felelőtlenül beszélni:
minden egyes OKNT-tag ellenőrizhető, hogy egy adott kérdésben mit mondott. Azt is hadd
mondjam örömmel, hogy amikor ezt elhatároztuk, ebben mindenki egyetértett. Azzal a
felelősséggel beszélünk, hogy akit érdekel, betekinthet a gondolatainkba.

Nem fogok most a kistérségi társulások és kistérségi együttműködés fontosságáról
beszélni, mert erre itt vannak sorainkban a szakavatott szakemberek. Én is nagy érdeklődéssel
várom, hogy mit mondanak. Személyes meggyőződésemmel szeretném ezt a pár mondatot,
ami nekem adatott, befejezni: az együttműködésre hallatlanul nagy szükség van az iskolák
között, és nemcsak az iskolák között, hanem a művelődési tárcához vagy kulturális tárcához is
tartozó intézmények és az oktatási intézmények között, például iskolák és általános
művelődési központok közötti együttműködésre is, hiszen a tanulásnak nincs életkori határa
fölfelé, és a forrásoknak sincs jól lehatárolható intézményi határa, ahonnan mi a kultúra
termékeiből részesülhetünk, megismerkedhetünk azokkal.

Szeretettel köszöntök mindenkit a tanácskozáson. Kívánok felelős, őszinte szavakat,
kívánok mindenekelőtt az ifjúság részéről, ha gondolják, kritikus megjegyzéseket, ha vannak
ötleteik, akkor ötleteket, és remélem, hogy ez alatt a pár óra alatt nem fognak unatkozni.

Akkor most azt kérem, hogy az első előadónk – a minisztériumból Nagyrónai László
urat hadd mutassam be – tartsa meg előadását, amely a tárca elképzeléseiről, terveiről,
eredményeiről szól a kistérségek közoktatási aspektusából.

NAGYRÓNAI LÁSZLÓ: Tisztelettel és szeretettel köszöntöm önöket az Oktatási
Minisztérium nevében.

Hadd szóljak először néhány szót magáról a társulásról. A közoktatási társulások
fogalma nem volt idegen az önkormányzati törvény bevezetése óta sem, de azt lehet mondani,
hogy az igazi társulási kedv körülbelül a gyermeklétszám fogyásával, e mellett pedig a
finanszírozási lehetőségek beszűkülésével jött meg. A mi értékelésünk és a statisztikai adatok
szerint 2000 körül már volt egy jelentős növekedése a közoktatási intézményfenntartó
társulásoknak.

Amiről most beszélünk, a többcélú kistérségi társulás, egy teljesen új fogalom. Ehhez
előbb az kellett, hogy meg legyen határozva az a terep, meg legyen határozva a kistérség
fogalma, amelyben, amelynek területén ez a kistérségi társulás létrejöhet. Ez a kistérségi
fogalom csak 2003-ban lett meghatározva, és ettől kezdve mondhatjuk, hogy Magyarország
168 kistérségre oszlik. Ez lefedi az ország teljes területét, tehát nincs olyan település, amely
kimaradna ebből. Értelemszerűen azt lehet mondani, hogy az ország teljes területére igaz a
kistérségi lehatárolás.

Más oldalról a többcélú kistérségi társulás, nevéből is következően, egy
közszolgáltatást ellátó szervezet. Azért többcélú, mert kötelezően fel kell vállalnia a
közoktatást, alternatív módon az egészségügyi, kulturális és egyéb szolgáltatások egy részét,
és kötelezően fel kell vállalnia, ahhoz, hogy többcélú kistérségi társulásnak nevezhesse magát
ez a társulás, a területfejlesztési feladatokat. Látható, hogy ez egy teljesen új fogalomrendszer,
és ennek a fogalomrendszernek a kapcsán, ennek a fogalomrendszernek a keretében fortyog,
forrong a dolog– hogy így mondjam – próbálnak a közszolgáltatások területén az
önkormányzatok ilyen társulásai valamilyen megoldásra jutni azért, hogy egyrészt a meglévő
kereteiket jobban ki tudják használni, végső soron, hogy színvonalat javítsanak, akár a
közoktatásban, akár más területeken. Ez a jogi keret.

Az Oktatási Minisztérium ebben a jogi keretben működik, és ebben a jogi keretben
működik a tárcairányítás is. Azt látjuk, hogy amennyiben a többcélú kistérségi társulás



közoktatási feladatait jól el tudja látni, akkor tulajdonképpen ennek a társulásnak az egyik
jelentős célját már meg is valósította. A közoktatásban van ugyanis egy olyan hiány, ami a
tényleges szerveződésnek, a tényleges közoktatási feladatellátásnak a megszervezését, ezzel
együtt, hangsúlyozom, a színvonaljavítását is eredményezi. Miért mondom ezt? Azért, mert
ma Magyarországon egy városi nyolcadikos általános iskolás a statisztikák szerint sajnos
kevesebbet tud, mint egy falun végzett nyolcadikos általános iskolás. (Sic!) Ez biztos, hogy
nem jó így. Mind a ketten ugyanolyan állami bizonyítványt kapnak, de a két bizonyítvány
értéke a statisztikai felmérések szerint nem ugyanaz.

Újra kell gondolnunk a közoktatás fejlesztésének a fogalmát is. Ez nagyon érdekes
szakmai kérdés. Én úgy gondolom, hogy a közoktatás-fejlesztésnek jelenleg és a következő
években, még jó néhány évig, az egyik jellemző fogalmi eleme kell hogy legyen a közoktatást
fenntartók helyzetének, az ő fenntartói erejüknek, az ő fenntartói mentalitásuknak a
megerősítése, stabilizálása. Ezt a szakmai iránymutatást végzi – a többi tárcával
együttműködve, elsősorban a Belügyminisztériummal és a Pénzügyminisztériummal – az
Oktatási Minisztérium. Nagyon fontos, hogy az a fenntartó tud szakmailag jó programokat
finanszírozni, fenntartani, hosszú távon tervezni, aki úgy hiszi – vagy a társulás úgy hiszi –,
úgy érzi, hogy az intézményeit fenn tudja tartani. Lehet akármilyen jó szakmai program, lehet
fantasztikus pedagógiai tartalom akkor, hogyha másnap például megszűnik az iskola.

Én úgy gondolom, azért kell ezt a közoktatás-fejlesztés fogalmába beletenni, mert nem
mondom azt, hogy minden esetben, de a következő jó néhány évben az a probléma, hogy
ennek a rendszernek a színvonaljavítás érdekében el kell mozdulnia, mégpedig a szabad
társulás elvén, mivel úgy gondolom, hogy az önkormányzati törvénynek és a szabad társulás
elvének ebben az esetben is működnie kell.

Mi mozdította meg a rendszert? Természetesen nemcsak a jogszabályok, hanem a
pénz. Első alkalommal a többcélú kistérségi társulások megalakulásának ösztönzésére a
költségvetésben 2004-ben majdnem 8 milliárd forint került szétosztásra, elsősorban
beruházási célokra. Jellemző, hogy ennek egyharmada volt közoktatási célú beruházás, és azt
is mutatja, hogy mondjuk a három-négy-öt közszolgáltatás, ami egy többcélú társulásban
általában megvan, meg a területfejlesztés között a legnagyobb közszolgáltatási rendszer, a
leginkább reformra szoruló rendszer a közoktatás.

2005-ben a költségvetési törvényben már 16 milliárd forintnyi összeg jelenik meg,
egyrészt a még meg nem alakult többcélú kistérségi társulások ösztönzésére, másrészt pedig a
már megalakultak működésének támogatására. Úgy tűnik, hogy ez a pénz megmozdította a
társulási kedvet, hogy úgy mondjam, viszont rengeteg olyan probléma, olyan szakmai és helyi
politikai probléma akadályozza még a társulások megalakulását, amire lehetett számítani, de
konkrétan helyszínenként, kistérségenként különböző.

Nagyon fontos elmondani, hogy ezeknek a többcélú kistérségi társulásoknak a
településszerkezete Magyarország viszonylatában eltérő. Nem mondom, hogy meg lehetne
felezni az országot a társulási lehetőségek szempontjából, de nagyjából az a tapasztalat, hogy
Magyarország középső része, az alföldi rész, másképpen tud a társuláshoz hozzányúlni,
másképpen tud társulni, közoktatási szempontból és másképpen is, mint az északi, illetve a
déli-délnyugati része Magyarországnak, ahol a településszerkezet tagoltabb, kisebb falvakból
áll. Ez pedig nagyon fontos azért, mert megoldást kell találni általában a közoktatási
problémákra ilyen szempontból is. Nem lehet azt mondani, hogy bizonyos területek
kimaradjanak, vagy bizonyos fenntartók ne tudjanak ehhez csatlakozni. Éppen ezért úgy
gondolom, hogy jelenleg is folyik ezeknek a kormányrendeleteknek a kidolgozása, illetve
finomhangolása. Úgy gondolom, hogy aki társulni szeretne ma Magyarországon, és a
közoktatási feladatot vállalja, mint többcélú kistérségi társulás tagja, az a finomhangolás után
már biztosan meg tudja tenni. Én remélem, hogy nagyon kevés önkormányzat lesz az, aki ezt
a lehetőséget nem veszi igénybe.



Ami számomra – és nyilván az önök számára is – a legfontosabb, az az, hogy miért
csináljuk ezt az egészet, miért próbáljuk a közoktatási rendszernek ezt a jelentős átalakítását
ösztönözni. Azért, hogy javuljon a közoktatás színvonala, azért, hogy községi, falusi és városi
gyermekek tudása között ne legyen különbség nyolcadikos korukra – meg természetesen más
évfolyamokban sem. Ezért csináljuk. Ez a hit vezérel bennünket ebben az esetben. Mit jelent
ez? Azt jelenti, hogy amennyiben a többcélú társulás meg tudja oldani azt, hogy az
intézményei: óvodák, iskolák – általános iskolák és gimnáziumok – hatékonyan működjenek,
akkor a színvonaljavulás abban nyilvánul meg, hogy lesznek mérések – erről majd Papik
Péter kollégám fog beszélni –, a mérések pedig folyamatosan befogják azt a területet, ami
most kimarad. Sok helyen alig van pedagógiai jellegű mérés, alig van tantárgyi mérés, mert
azt mondják, hogy nincsen pénz, csak a fűtésre. Nagyon fontos, hogy ezt a mérési-értékelési-
minőségbiztosítási rendszert az egész országra kistérségenként ki tudja majd terjeszteni a
kistérségi társulások rendszere. Ha ez meglesz, akkor nagy valószínűséggel elmondhatjuk,
hogy lesz összehasonlítási alapunk valamilyen szinten, és a kistérségi társuláson belüli
önkormányzatoknak is lesz összehasonlítási alapjuk, hogy hogyan működnek az ő
intézményeik. Sajnos, most ez nincs meg: ahol az önkormányzat úgy gondolja, hogy mérést
rendel meg az OKÉV-méréseken kívül, ott van, egyébként nincs. Úgy gondolom, hogy ez
mindenképpen színvonaljavuláshoz vezet. Az is színvonaljavuláshoz vezet, hogy egy
kistérségi társulás a pedagógusok alkalmazásában sokkal hatékonyabb, mint egy-egy kisebb
önkormányzat.

Végül hadd mondjam el, mi az a terv, amit a közeljövőre mint tárca is tervezünk.
Természetesen a rendeletalkotásban, a jogszabályalkotásban való részvétel a napi
munkánkhoz tartozik, mégis, hadd emeljem ki azt, hogy szeretnénk felmérni az országban
azokat a hátrányos helyzetű közoktatási decentrumokat, azokat a helyeket, ahol tényleg
nagyon nehéz helyzetben lévő települések saját erejükből, plusz befektetés, segítség nélkül
nem képesek ebben a rendszerben működtetni az intézményeiket. Ha ez meglesz, biztos
vagyok benne, találunk arra megoldást, hogy az a négy-ötszáz ilyen kis intézmény az ország
területén megmaradhasson, hogy az ott tanuló gyerekek ne bizonytalanságban, hanem egy
stabil – de tudottan, deklaráltan hátrányos – helyzetben támogatást kapjanak a
fennmaradásukhoz.

Én úgy gondolom, hogy rövidesen megszületik a regionális és kistérségi stratégiája is
az Oktatási Minisztériumnak – remélem, önök is olvashatják majd –, és akkor úgy tűnik, hogy
valamilyen elmozdulást tettünk az elmúlt két év alatt ebben a témában is.

Köszönöm szépen.

PAPIK PÉTER: Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelettel köszöntöm a tanácskozás
résztvevőit.

Mindenekelőtt úgy gondolom, néhány szót el kell mondanom az eddig megtett útról.
Ugyan a tanács elé készült egy előterjesztés, de ezt nem mindenki kapta meg, ezért néhány
szót szólnék eddigi tevékenységünkről.

„Regionális kistérség a pedagógiai szolgáltatásban” címmel országos kísérleti projekt
indult 2003-ban. Gazdája az Oktatási Minisztérium, gesztorintézménye pedig a Szabolcs-
Szatmár-Bereg Megyei Pedagógiai Intézet. Jelenleg 35 iskolaszövetség működik az országban
ennek a projektnek a keretében. Ez mintegy 550 általános iskolára terjed ki, 11 ezer
pedagógusra és több mint 110 ezer általános iskolai tanulóra van hatása. Mindezt azért
mondom el, hogy érzékeltessem, megítélésem szerint egy nagy jelentőségű országos kísérleti
programról van szó.

Szeretném azt is hangsúlyozni, hogy ez 2003-ban indult el, tehát megelőzte az
önkormányzati társulásokat. Gyakorlatilag a közoktatásban tehát korábban már megindult egy
együttműködés a kistérségekben az ott lévő iskolák között. Ennek a projektnek a szakmai



programja elsősorban a pedagógiai információk, szakmai információk, tanulók közötti,
pedagógusok közötti szakmai kapcsolatok, tanulmányi versenyek és a kistérség valamiféle
megítélése a közoktatás vonatkozásában – itt szakmai elemzésre, tanulmányok készítésére is
sor kerül.

Rátérve a konkrét projektre, úgy gondolom, hogy ennek a projektnek meghatározó
célja az, hogy a kistérségekben egy minőségibb közoktatás alakulhasson ki, amely a tanulók
számára jobb feltételeket jelent képességeik kibontakoztatására. Ez az alapvető cél.

Hogyan jelenhet ez meg, milyen formában lehet ezt elérni? Mindenekelőtt úgy
gondolom, rendkívül fontos, hogy a kistérségekben lévő iskolák és pedagógusok között
meginduljon egy szakmai információ, működjön az egymástól tanulás. Ez egy hallatlanul
nagy, kimeríthetetlen forrás. Ez a projekt erre lehetőséget ad, hiszen a kistérségekben
intézményvezetők szakmai munkaközössége működik, és nagyon sok kistérségben már szinte
minden tantárgyat tanító pedagógusok egy-egy szakmai munkaközösségben dolgoznak, éves
szakmai program szerint. Ezek a találkozók, konferenciák, szakmai napok lehetőséget adnak a
módszerek fejlesztésére, korszerűsítésére. Elengedhetetlen a ma korszerű pedagógiai elmélete
által kínált eszközök gyakorlatba való átültetése. Ezeken a szakmai napokon és
tanácskozásokon a szakma legkiválóbb szakembereivel találkoznak a pedagógusok, és az
elmélet gyakorlatba történő átültetése a témája ezeknek a tanácskozásoknak.

A tanulók kapcsolatának fejlesztése a tanulmányi versenyek szervezésén keresztül
valósul meg, de további lehetőségek vannak a tehetségek kistérségi gondozására, különböző
speciális programok elindításával. Már említettem: szakmai fejlődést és fejlesztést jelenthet az
a tevékenység, ami megindult a kistérségekben: a kistérség közoktatási helyzetének elemzése.

Befejeződött egy felmérés a kistérségek helyzetéről. Ennek a munkának két
vonatkozása volt. Egyrészt hogy mit akarnak, mit várnak a szülők a kistérség közoktatásától,
másrészt hogy az önkormányzatok hogyan gondolkodnak a kistérség közoktatásáról. Ennek a
felmérésnek az elemzése a következő hetekben történik meg kistérségi szinten, és
természetesen közre fogjuk adni. Úgy gondolom, ez a munka hallatlanul nagy segítséget ad
majd a kistérségi tanácsoknak, amikor egy-egy kistérség fejlesztési koncepcióját el kívánják
fogadni.

Fontos lehet a feltételek javításában, a feltételrendszer javításában ez a féle
együttműködés. Gondoljuk el, hogy a kisiskolák esetében ma minden iskolában a NAT és
modulok figyelembevételével minimálisan tizenhatféle képesítéssel kell rendelkezni egy
iskolában összességében a tantestületnek. Képtelenség a kisiskolákban ezt biztosítani. Erre
dolgoztuk ki az áttanítás rendszerét, ennek teljes dokumentumanyagát, jogi alapjait és
egyáltalán, működtetési lehetőségeit. A rendszerben megindult az áttanítás. Úgy gondolom, ez
elsősorban a gyermekek érdekeit szolgálja.

Bizonyos eszközök, feltételek, egyéb tárgyi feltételek használata, hasznosítása is
sokkal jobban megoldódhat a rendszeren belül. Gondoljunk arra, hogy több helyen vannak
már például uszodák. Ezeket csak úgy lehet és szabad működtetni, hogy a kistérség
hasznosítsa. Sok egyéb dologról is szó lehet a kistérségi rendszerben. Többek között akár –
lehet, hogy merésznek tűnik – nagyobb értékű taneszközöket is lehet az áttanításhoz
kapcsoltan közösen használni az iskolákban.

Rendkívül fontos – és ez még a következő időszak feladata lesz a mi rendszerünkben
is –, hogy átalakul a kistérségi iskolarendszer. Ez sajnálatos módon azt fogja jelenteni – azt
kell jelentenie –, hogy mivel bizonyos településeken megszűnik a felső tagozat, netántán az
egész iskola, a kistérségben a pedagógiai programokat össze kell hangolniuk az iskoláknak,
különösen a kistérség úgynevezett mikrotérségeiben. Hiszen ha egy településen csak az alsó
tagozat maradt meg, a felső tagozatra egy másik iskolába mennek át a tanulók. Csak úgy
működhet szakmailag a dolog, ha a két intézmény pedagógiai programja szinkronban van
egymással, egymásra épül. Ezt a munkát nem lehet megkerülni.



Ugyancsak nagyon fontos lehet – és megint a tanulók, a sokféle tulajdonságú tanulók
fejlesztését segítheti és segíti – a pedagógiai szakszolgálat kialakítása, helyzetének felmérése
és rendszerének kiépítése, szakemberállományának biztosítása, a teljes lefedettség biztosítása.
Mindannyian tudjuk, mennyire nagy szükség van logopédusokra, gyógypedagógusokra,
konduktorokra – és így tovább, lehetne folytatni. Nincs elég szakember a kistérségekben.
Ésszerűen kell ezeket a meglévő szakembereket felhasználni, és a hiányzókat pótolni.
Javaslattal kell tehát a kistérségi tanácshoz fordulni, mire fordítsanak eszközöket. Ennek az
évnek a feladata a mi projektünkben a kistérség pedagógiai szakszolgálatának felmérése, és
javaslatok megfogalmazása.

A másik fontos vonatkozása a programunknak, hogy segítse a kistérségben a fenntartói
szándék érvényesülését a közoktatás racionális és szakmailag magas szintű működtetésében.
Itt most mindenképpen értelmeznünk kell a fenntartót, és hozzá kell tennünk, hogy a
kistérségi tanács is lehet fenntartó – és minden bizonnyal lesz is. Egy új fenntartó lép tehát a
rendszerbe, amelyik fenntartónak információval kell rendelkezni, döntéseket kell hozni. Úgy
gondolom, ezeket a döntéseket nem szabad az érintett szakemberek megkerülésével
meghozni, tehát a szakma képviselője véleményének ott kell lenni a kistérségi tanács
döntéseiben. Ez a rendszer erre alkalmas – erre majd kitérek.

Mi tehát kialakítottunk egy működőképes civil szerveződést, hiszen ezek az
iskolaszövetségek, alulról jövő kezdeményezések, bejegyzett szervezetek, bíróságon
bejegyezett civil szerveződések. Ebből következően a kistérségi társulási törvény szerint
joguk van részt venni a kistérség bizottságaiban, a bizottság elnöke tagja lehet a kistérségi
tanácsnak, tehát a közoktatás szakemberei döntési helyzetbe kerülhetnek. Másrészt a
bizottságoknak a funkciója a kistérségben a munkaszervezet munkájának segítése, és
javaslattétel, véleménynyilvánítás a tanács döntései előtt. Úgy gondolom, ez az a forma,
amelyen a szakma jelen lehet a kistérség lényegi kérdéseinek eldöntésében. Ennek a
rendszernek megvan a vezetése, hiszen iskolaszövetségeknek van elnöke és vezetősége, van
kialakult programja, működési gyakorlata, van egy szakmai tartalom, amit eddig végigvittek,
tehát úgy gondolom, egy kész szervezet van, amit be kell vinni, be kell kapcsolni az új
önkormányzati társulási rendszerbe.

A többcélú kistérségi társulások az országban 68 kistérségben létrejöttek, ugyanakkor
nincs még minden kistérségben létrehozott tanács, és nincs minden tanács mellett, tanácshoz
kapcsolódóan iskolaszövetség, szakmai szerveződés. A feladatunk tehát, hogy multiplikáljuk
az iskolaszövetségi modellt, minden kistérségi önkormányzati társuláshoz kapcsolódjon
iskolaszövetség, hogy egy ilyen szakmai partner jelen lehessen a kistérségek helyzetének,
jövőjének alakításában.

Nagyon fontos egy következő gondolat: hogy a többcélú önkormányzati társulások is
tegyék meg azokat az intézkedéseket, amelyeket nekik kell meghozniuk. Az ország nagyon
sok helyén járok, iskolaszövetségek programjain részt veszek, és azt tapasztalom, hogy az
önkormányzati társulások nem alakították ki a bizottságokat. Úgy gondolom, nagyon fontos a
fejlesztési bizottság megalakítása, és ebben is a közoktatás szakembereinek a jelenléte. Nem
kerülhető meg, úgy hiszem, és azt hiszem, hogy ebben a minisztériumnak is kell legyen
szerepe, hogy inspirálja, hogy mindenképpen legyen közoktatási bizottság egy kistérségi
tanács mellett, ezekben legyen ott a szakma képviselete. A harmadik nagyon lényeges dolog,
hogy végre alakítsák ki a munkaszervezetüket a kistérségi tanácsok.

Kollégák, azt tapasztalom országos szinten a mi rendszerünkben, hogy a bázisiskolák
igazgatói gyakorlatilag a jelen helyzetben látják el közoktatás vonatkozásában azokat a
funkciókat, végzik el azokat a munkákat, amit alapvetően a kistérségi tanács
munkaszervezetének kellene végezni. Ez egy megtiszteltetés, jó dolog, de bizony, már
bázisiskola-igazgatók panaszkodnak – tegnap például éppen Bonyhádon hallottam –, hogy
lassan az iskolai feladataikat nem fogják tudni elvégezni. Úgy gondolom, hogy ezt is a



helyére kell tenni: a munka igazán úgy mehet, ha ehhez a különböző szervezetek kialakulnak,
közöttük a munkamegosztás megtörténik.

Ehhez kapcsolódó gondolat – és azt hiszem megint talán a tárcának is lehet ebben
szerepe, hogy mindazokat, akik ezeknek a kistérségeknek a közoktatási munkáiban részt
vesznek – bázisiskola-igazgatók –, valami olyan helyzetbe kell hozni, hogy legyen idejük
ezeket a feladatokat színvonalasan ellátni. Napjainkban – sajnos – azt az időszakot éljük,
amikor az igazgatóhelyettesek száma csökken, és egyéb kisegítő személyzet csökken.
Ezekben az iskolákban, úgy hiszem, nem lehet, hogy hasonlóan történjék, hiszen ennek a
kistérségi szakmai munka fogja kárát látni.

Nagyon fontosnak tartjuk, és ez évben feladatnak, hogy a kistérségen belül
úgynevezett mikrotérségek jöjjenek létre. Szóltam már az áttanításról, de ilyen a pedagógiai
szakszolgálat is: ezeket nem lehet még a kistérség szintjén sem egységesen működtetni. Ez
igazán négy-öt-hat egymáshoz közel lévő iskola között működhet jól. Gondoljunk arra, hogy
egy ilyen decentrumban egy logopédus mindenképpen kell, utazó gyógypedagógus
mindenképpen kell, tehát finomítani kell a rendszert a mikrotérségek kialakításával, és
bizonyos szolgáltatások ide kihelyezésével, közel a felhasználóhoz, és természetesen minden
szakembert, ami indokolt, itt biztosítani a rendszerben.

Végezetül úgy gondolom, hogy a közoktatás-igazgatásnak egy lényegi átalakításáról
van szó. Ez a rendszer a szakma kiváló szakembereinek jelenlétét nem nélkülözheti, és azt
hiszem, erre megvannak a rendszerek, csak talán – akár jogszabályi módosításokkal is –
feladatukká kell tenni, hogy például közoktatási vonalon csak úgy működhet jól a
kistérségben is a szakmai munka, ha van egy megyei szolgáltató intézmény – ez a megyei
pedagógiai intézet –, amelyik nagyon szoros kapcsolatban működik a kistérségben kialakuló
szakmai szervezetekkel, segíti a munkájukat, orientálja a munkájukat, kapcsolatokat teremt,
informál, és végezetül nyilván információkat szolgáltat a főhatóság részére is.

Úgy gondolom tehát, hogy már létezik egy szakmai önszerveződő rendszer az
országban, amelyik a szakmai munkában, a kistérségekben egy tanácsadó, véleményező
funkciót tölthet be. Nem tisztem a borsodi kollégától elvenni szólásának témáját, de utalni
szeretnék arra, hogy megítélésem szerint a borsodi, mint az ellátó körzetek gyakorlatának
kialakítása, a kistérségi tanács és munkaszervezetének működésére egy kiváló rendszer. Hát,
itt van két dolog, és azt hiszem, hogy az ágazatban ezekkel a jelen problémáit meg lehet
oldani.

Köszönöm a figyelmet, és kérem a tanács tagjait, mondjanak véleményt erről a
rendszerről, és amennyiben egyetértenek gondolatainkkal és törekvéseinkkel, segítség további
munkánkat, akár a főhatóság felé is. Köszönöm szépen. (Taps.)

DR. LORÁND FERENC: Én is köszönöm Papik Péternek ezt az értékes beszámolót.
Aki olvasta az írásos anyagát, tudja, mennyi nagyszerű ötlet, gondolat, és mennyi nagyszerű
eredmény fogalmazódik meg benne.

Egypár szót az ülés további menetéről, mielőtt Dobos Krisztinának, a KOMA elnök
asszonyának megadnám a szót. Úgy képzeltük ezt a találkozót, hogy meghívtuk kistérségi
társulások vezetőit más területi egységekből – például Mórahalomról, Szeged mellől, hogy az
ország minden csücskéből legyenek lehetőleg jelen. Itt ülnek sorainkban. Jó volna, hogyha
tapasztalataikról néhány szóban beszámolnának, és jó volna, ha kérdeznénk – most például
Pétertől. Az volna a jó, hogyha a végén az Országos Köznevelési Tanács meg tudna
fogalmazni ennek az ülésnek az eredményeként, a felszólalások alapján valamilyen ajánlást
vagy valamilyen következtetést.

Hallatlanul nagy jelentőséget tulajdonítok annak, hogy valami olyan dologban
vagyunk most jelen, ami – ahogy te mondtad – a területen élő szakemberek
önszerveződéséből jött létre. Ha valami számomra – gondolom, nemcsak számomra – a



demokrácia ideálképe, az az, hogy nem föntről találnak ki valamit, majd meggyőznek
bennünket arról, hogy ők ott fönn milyen okosak, és aztán mi megvalósítjuk, s ha elég bátrak
vagyunk hozzá, esetleg még ellent is mondunk – bár ez a bátorság többnyire hiányozni
szokott, hanem bólogatunk. Nem. A dolog akkor fog élni, ha azok, akik helyben éreznek
szükségleteket, helyben találnak megoldásokat, és követelnek ki az irányítástól mind a
szakmai, mind az adminisztratív irányítástól ehhez szükséges támogatást.

Ha valami értelme van az Országos Köznevelési Tanácsnak, akkor az az, hogy
visszhangot adjon az ilyen törekvéseknek, fel tudja ezt országos hallhatósági szintre emelni,
nyilatkozataival, deklarációival, konzultációival, szakmai szervezetekben. Mindenkit
biztatnék arra, hogy most ne hagyják nyugodni az előadókat – és ha elég éber lettem volna,
mindjárt mondtam volna, hogy ne is menj vissza a helyedre, mert innen fogsz válaszolni a
kérdésekre. Maradjunk abban, hogy a hátra lévő időt egy konzultációra fogjuk fordítani az
után, hogy meghallgattuk Dobos Krisztinát, aki a KOMA – a Közoktatási Modernizációs
Alapítvány – tapasztalatairól, ez ügyben kiírt pályázatairól, eredményeiről számol be nekünk.
Utána menjünk át egy ilyen „kérdezz-felelek”-be, illetve a jelen lévő társulási vezetők,
igazgatók elmondják számunkra saját tapasztalataikat.

Ezek után kérem szépen Dobos Krisztinát, hogy szíveskedjék kifáradni, és ha én utána
elfelejteném is mondani, hogy maradjon itt, most megkérem erre.

DR. DOBOS KRISZTINA: Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Ha megengedik, egy
picit tágabban, meg egy picit konkrétabban fogok beszélni, mint az engem megelőző előadók.

Picit tágabban tulajdonképpen öt pontot szeretnék elmondani.
Az első a kistelepülések jövője. Ez a kérdés állandóan motoszkál, de amióta 1996-ban

az Európai Települések Chartája megjelent, azóta azt gondolom, elfogadjuk, hogy különböző
nagyságrendű településeken él az európai lakosság nagy része, ennek következtében az
európai lakosság közel 65-70 százaléka falun vagy egészen kis településen, kisvárosban él. Az
a fejlesztési tendencia tehát, ami a nagyvárosra koncentrál, egyre kevésbé jelenik meg az
Európai Unió politikájában.

A második nagyon fontos kérdés, hogy vajon a közoktatás kinek a feladata, és a
közoktatást csak szolgáltatásnak tekintjük, amit végre kell hajtani, vagy azt mondjuk, hogy a
közoktatás a közjó része, és az állam, az önkormányzat együttesen kell hogy a közoktatásért
felelősséget vállaljon – a felelősség megosztása nyilván különböző országokban különböző
mértékű. Nem tehetjük meg, nem mondhatjuk azt, hogy az államnak nincsen feladata, és az
önkormányzat vagy az iskolafenntartó az egyetlen, aki felel az oktatásért.

A harmadik kérdés, hogy vajon az oktatás szerepe annyi-e, hogy edukációval
foglalkozunk, átadjuk a tudást, vagy annál nagyobb, vagy mondhatjuk azt, hogy
településmegtartó szerepe van, sőt, a második Nemzeti Fejlesztési Terv tervezése kapcsán
felmerült az az európai uniós megfogalmazás, hogy az oktatási intézményeknek
közösségfenntartó szerepe van. Azt gondolom, ez a megfogalmazás a jövőre nézve nagyon
lényeges. Mi azt szoktuk mondani, hogy az iskola vagy az óvoda, vagy a közoktatási
intézmény nemcsak a saját feladatát látja el, hanem annál többet is, és ez egyre inkább
megjelenik az európai uniós tervezésekben.

Ugyanehhez kapcsolódóan azt mondhatom, az unió azt mondja, hogy befektetés a
humán erőforrásba – akkor hová fektessünk a humán erőforrásba, ha nem az egészségügy, a
sport, az oktatás és hasonló területeken.

A következő kérdés, hogy a társulás vajon ekvivalens-e azzal a kérdéssel, hogy
bezárnak iskolákat, bezárnak óvodákat, tehát a társuláshoz az emberek igen sok esetben azt a
képzetet társítják, hogy be fognak zárni bizonyos településeken, ahol kevesebb gyerek van,
ahol kevesebb az igény jelen pillanatban. Akkor azt kel mondani, hogy a társulásnak nem
lehet ez a szerepe, sokkal inkább a védelem, és mint erősített egységet kell tekintenünk.



Az utolsó, amit szeretnék elmondani: úgy gondolom – és ez a személyes véleményem,
nem a KOMA véleménye –, előbb-utóbb el kell jutni odáig, hogy a közigazgatás reformja
megengedi, hogy az ország újragondolja az önkormányzati törvényt. Azért fogalmaztam ilyen
szépen – próbáltam nagyon diszkréten –, hiszen mindannyian tudjuk, hogy az önkormányzati
törvény kétharmados törvény, mindannyian tudjuk, hogy minden politikai erő tudja, hogy
módosítani kell, és nem fog módosulni. De ha társulásokban gondolkozunk, ha
regionalitásban gondolkozunk, akkor, bizony, előbb-utóbb újra kell gondolni az
önkormányzati törvényt. Óhatatlan, hogy akár a kistérség, akár a regionalitás bizonyos
esetben korlátozza az önkormányzatok pozícióját.

Akkor rátérnék a KOMA-ra.  A Közoktatási Modernizációs Közalapítvány ars
poeticája első perctől az, hogy azt gondolja, az innováció csak akkor működhet egy
országban, hogy a helyi innováció és a központi vagy centralizált innováció együttesen tud
dolgozni. Nem nagyon hiszünk abban – elnök úr hosszú ideig volt a KOMA kuratóriumának
tagja –, hogy egy központi innovációs csapat megoldja a közoktatás összes problémáját. Mi
azt gondoljuk – és ezt most már az alapítvány tíz éves múltjával tudom bizonyítani –, hogy
akár központilag, akár helyileg kell tekinteni az egyes problémákban az innovációs
törekvéseket, és támogatni kell, és egyik véglet sem jó, tehát középen van a megfelelő irány:
mind a két irányt kell támogatni. Ennek következtében nagyon büszkén mondhatom, hogy
megelőztük a korunkat, hiszen 1998-ban írtuk ki a kistérségi társulásokra a pályázatot. Itt
muszáj puskáznom, mert nem akarok egyetlen mondatot sem kihagyni…

Mi volt a legfontosabb cél?
Először is azt mondtuk, hogy a kistelepülésen élő diákoknak egyenlő esélyt kell adni a

továbbtanulásra. Olyan minőségű oktatást kell tehát biztosítani – és ezt támogatja az
alapítvány –, ahol a diákok továbbtanulási esélyei növekednek.

Mérsékelni kell a kiszolgáltatottsági helyzetet – erre az előbb már hallottunk példákat,
hiszen számos esetben nem megfelelő szakember van ezeken a településeken, nincs megfelelő
szakos tanár vagy nincs logopédus, tehát nyilván ezeket az esélykülönbségeket mérsékelni
kell. Nem olyan régen hallottam, hogy például Győr-Sopron megyében 26 kisiskolát
vizsgáltak, és abból kettőben volt teljes a szakos ellátottság. Bizony, ez egy nagyon
megdöbbentő szám.

A harmadik, hogy olyan pedagógiai módszerek, a differenciálásnak olyan metódusai
kerüljenek be a kistelepülések iskoláiba a társulás által, ahol a leszakadó rétegeket is tudják
támogatni, másrészt pedig azokat a tehetséges diákokat, akik kiemelkednek, tovább tudják
fejleszteni. Megint mindkét irányt szerettük volna fejleszteni: nemcsak a leszakadók
felemelkedését, hanem azt gondoljuk, hogy a tehetségek, a jó képességgel rendelkező diákok
továbbfejlesztése is feladat.

Támogattuk azokat a kistérségi társulásokat, amelyek kapcsolatot teremtenek a
közelükben lévő kisvárosok vagy városok középiskoláival, ezzel mintegy jelezve azt a
kapcsolati láncot, hogy a gyerekek, amikor bekerülnek az általános iskolába, rögtön azon is
kell gondolkozni, hogy hogyan fognak tudni továbbtanulni, akár szakmunkásképzőbe
mennek, akár középiskolába. Tehát az oktatást mint egységet tekintettük, nem pedig mint
egymástól elkülönült intézményrendszerek hálózatát.

Az ötödik pont a pedagógusok szakmai munkaközösségeinek, szakmai
együttműködésének a támogatása. Hiszen, gondoljunk bele: egy kitelepülésen, ahol egy szem
szakos tanár van, kivel tudja megkonzultálni a problémáit, ki ad neki segítséget? Másrészt a
továbbképzésnek az az egyébként nagyon jó rendszere, ami a továbbképzési normatívát adja,
pont a kisiskoláknak nem ad kellő lehetőséget, hiszen a normatíva esetleg nem elég arra, hogy
egy továbbképzésre elmenjen egy tanár, de legalább ugyanekkora probléma az, hogy ha egy
3-4 fős tantestületből egy tanár kiesik, vajon ki fogja helyettesíteni egy 3-4 napos, vagy akár
egyhetes továbbképzésen.



A következő pont az erőforrások racionális felhasználása volt – erről már az előbb, az
iskolaszövetség kapcsán szó esett –, vagyis az a terület, amikor azt mondjuk, hogy vannak
nagy értékű beruházások, vannak nagy értékű eszközök, amiket egy-egy iskola nem is tud
megvenni, de nem is tudja kihasználni, tehát ha pénze lenne, forrása lenne, akkor sem tudná
kihasználni. Hogyan lehet ezt együttműködve, hogyan lehet, mondjuk, a társulás tulajdonában
akár könyvtárat vagy CD-tárat fenntartani, vagy akár egy olyan informatikai fejlesztési
rendszert, amit közösen tudnak használni, közösen vásárolnak meg bizonyos szoftvereket, és
azokat tovább tudják adni.

Az utolsó az integráció segítése volt, ahol mi az integráció alatt nyilván értettük a
roma gyerekek integrációját, de ugyanúgy a bizonyos sérülésekkel, de közösen oktatható
gyerekek integrációját, ami nem egy parttalan integrációt jelentett, hanem a feltételek
biztosítását. Azt a kérdést is meg kellett gondolni, hogy szakmailag mikor és hogyan lehet
integrálni, milyen feltételek mellett, és akkor a társulás közösen ezt biztosítani tudja.

A 98-ban kiírt pályázatunk egy hároméves pályázat volt. Azt hiszem, ebben is talán
egy kicsit utat mutattunk, hiszen azt mondtuk, hogy a tervet elfogadjuk, a tervre biztosított
közel 90 millió forintot mindenkinek megítéljük, de egy, kettő vagy három éven keresztül
használhatja föl, attól függően, hogy mekkora, milyen minőségű volt a terv. Méghozzá az első
évben kapta meg az összeg nagyobbik részét – hiszen az induláskor kellett a nagyobb összeg
–, a beszámoló után döntött a kuratórium, a következő év, illetve az azt követő év támogatási
összegéről. Ez a beszámoló azért azzal is párosult, hogy a KOMA-kuratórium tagjai, akik
vállalták, elmentek egy-egy ilyen iskolai társuláshoz, megnézték, mi volt a tevékenységük,
milyen eredményt értek el, és sikerült azt is elfogadtatni, hogy bizony, ahol kudarc van, azt is
írják le, az is legyen közkincs, amihez nem sikerült az eredeti tervhez képest biztosítani a
megoldást, hiszen a következő generáció, aki ebben a társulásban részt vesz, ne kövesse el
ugyanezt a hibát.

Negyvennyolc pályázatot értékelt a kuratórium, és 90 milliót fizettünk ki rá. Azt
gondolom, ülnek itt olyan kollégák, akik ebben az első pályázati körben nyertek, akár
infrastruktúra, akár beruházási költségeket, akár utazó tanárok költségeit, a bérkiegészítéseket
– tehát nagyon sokszínű volt ez a pályázati összeg. Hozzá kell tennem – sajnos nem hoztam el
a kivetítőt –, hogy mindegyik megye pályázott. Borsod megyéből, Heves megyéből, Somogy
megyéből több pályázat érkezett meg, de mindegyik megyében volt pályázat, ami azt jelenti,
hogy volt is rá igény.

Azonban a Közoktatási Modernizációs Közalapítvány nem ült a babérjain, úgy
gondolta, hogy ezt a pályázati kört megismétli – nem teljesen ugyanúgy. 2004-ben az
iskolaszövetségeknek írtunk ki pályázatot. Ott is csak a célt mondanám el, és a működésről
nem beszélnék, hiszen az előző előadó már nagyon szépen elmondta. Itt ül közöttünk Pusztai
József, aki ezt az egész pályázati kört kézbe vette, és javasolta. Azt gondolom, nagyon korrekt
pályázatot bonyolítottunk le.

Mik voltak a céljaink? A szakmai információszolgáltatás az egyes iskoláknak.
Szakmai továbbképzések szervezése, vagy azokon való részvétel támogatása.
Tanulmányi versenyek szervezése, közreműködés a pedagógiai mérésekben és

értékelésekben, a minőségfejlesztési program kidolgozása. Itt hadd mondjam el, hogy
tulajdonképpen miközben a minőségfejlesztési programnak számos eleme rendkívül jó és
rendkívül fontos, nagyon sok esetben az iskolák egyenként küzdöttek meg vele, holott,
hogyha társultak volna – ez nemcsak a kistelepülésekre vonatkozik, hanem máshol is –, akkor
sokkal kevesebb energiával sokkal jobb minőségfejlesztési programot dolgozhattak volna ki.
Azt hiszem, meg kell tanulnunk mindannyiunknak, pedagógusoknak, hogy nem kell mindent
újonnan kitalálni, nem kell mindig egészen újat bevinni, lehet egymástól is tanulni.

Az integrált nevelés segítése.



És az utolsó pont a 3-18 éves korig terjedő intézmények – tehát az óvodák, általános
iskolák, középiskolák – kapcsolatrendszerének a segítése. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy ha
egy fiatal bekerül az oktatási rendszerbe 3 évesen, akkor egy egymásra épülő
iskolarendszerrel találkozzon, és nem egymással versengő, néha egymást kioltó, és leginkább
az alatta lévő intézményt szidó iskolarendszerrel.

Természetesen itt is ugyanaz volt a pályázat rezüméje, mint az előzőben is: általában
háromszor-négyszer annyi támogatást kérnek, mint amennyit végülis szántunk, miután
jelentősen csökkent a KOMA költségvetése az elmúlt években. Így 59 pályázat érkezett be, és
összesen 105 millió forintot kértek, e helyett 49 pályázatot támogattunk, kivételesen sokat –
általában csak az egyharmadát szoktuk, viszont annyira jó, annyira a kiírásnak megfelelő
pályázatok érkeztek, hogy úgy döntöttünk, inkább kisebb összeggel, de mindazokat a
kezdeményezéseket egy-két millió forinttal tudjuk támogatni, ahol úgy látjuk, hogy ez az egy-
két millió forint segíti a működését. Végül 26 millió forintot osztottunk ki.

Úgy gondolom, hogy ennek a rövid beszámolónak –ahogy elnök úr is mondta – az a
lényege, hogy két dolgot kellene végiggondolni: valóban, milyen szerepet szánunk a
társulásoknak, és – tudván, hogy bizonyos jogi szabályozások megszülettek – hogyan
gondoljuk ezeknek a fejlesztését a jövőben, hogyan lehet a Nemzeti Fejlesztési Tervbe a
szerepüket bevinni, tehát hogy milyen lehetőségek lesznek. Mindannyian érezzük, hogy a
Nemzeti Fejlesztési Terv forrásai lesznek azok a plusz források, amelyek az oktatásügyben
támogatást nyernek. A harmadik, hogyha azt gondoljuk, hogy a mindenkori
oktatáspolitikának az a feladata, hogy az emberek boldogulását segítse, akkor segítse,
függetlenül attól, hogy városban, kis faluban, tanyán vagy kisvárosban él. És ha ebben egy
picikét tudunk segíteni, akkor nem dolgoztunk hiába. Köszönöm szépen. (Taps.)

DR. LORÁND FERENC: Én is nagyon köszönöm Dobos Krisztina szavait.
Most fölteszem a kérdést az OKNT-tagoknak: tartsunk tíz perc szünetet? Azért néztem

Polinszky Mártára, mert biztos voltam benne, hogy rá akar gyújtani.
Nagyon kérem, hogy akkor tartsuk be ezt a tíz percet. Sajnálom azokat a fiatalokat,

akik most jöttek, és rögtön a szünettel kezdjük – gondolom, még nem volt módjuk megunni
minket, de ne adják fel a reményt: még lesz. Jöjjenek vissza tíz perc múlva! Köszönöm. Ne
menjenek sehova! (Dr. Dobos Krisztina: Ahogy szokták mondani a reklámokban.)

(Szünet)

DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: „Ceterum censeo”-s hozzászólásomban az volt, hogy
én az ÁMK-ról akarok beszélni. Hát hogy a csudába ne! Hiszen ha a kistérségi
együttműködésben –az OKNT november 11-ei állásfoglalásának megfelelően – nem tudjuk
rávenni a kultúraközvetítés különböző ágazatait, hogy együtt csinálják, akkor megette a csuda
az egészet. Erre meg itt van valóban egy létező praxis, amit általános művelődési központnak
nevez az intézménytörténet.

Ezt most azzal egészíteném ki, hogy ha igaz az, hogy a kis tájban létező identitások
elevenednek meg – és lehet, hogy ebben az is benne van, hogy a kis táj a közvetítő közeg,
tehát nem egyszerűen a szülőföld az a közvetítő, ami az egyént hazáig, Európáig, a
nagyvilágig vezeti, hanem ez egy nélkülözhetetlen médium, amit kis tájnak nevezünk –, akkor
lehetséges-e, hogy a gyerekekben ezt a kistáj-identitást erősítsük és kialakítsuk? Erre nyilván
az iskolatársulás együttműködésben is vannak jó keretek, meg jó tradíciók, hiszen átjártunk a
szomszéd iskolába még a régi világban is, akár egy községek közötti focimeccsre, akár bálba
– stb., stb.

Én egy kicsit a másik mániámról, a szervezett gyerekről – a civil módon szervezett
gyerekről – is szeretnék gondolkodni. Tudjuk, hogy akár Zöld Szív, akár Magyarország



Felfedezője – aminek itt a nyírségi térségben erős hagyománya van –, akár cserkész, akár
úttörő, szervezkedési nehézségekkel küzdenek a gyerekek civil mozgalmai. Hátha a kis táj
egy olyan szerveződési szint, ahol mód és lehetőség van arra, hogy ezek a gyerek- és ifjúsági
civil szerveződések – akár az anyaiskola kebelén, akár azon túl – működésbe lendüljenek. Ez
megint csak hozza azt az élményt, hogy a saját kútágasomon túli világra is rá tudjak
csodálkozni már gyerekkoromban is, hiszen a kis tájnak ez a közvetítő funkciója lehet. A
véletlen úgy hozta, hogy tudom, a Rétközi Iskolaszövetség körül például egy nagyon virulens
gyerekszervezeti társulás is működik – mindegy, hogy hogy nevezzük, hadd legyek ez ügyben
semleges. Ez a gyakorlati példa – gondolom, Jóska fog is erről beszélni.

Én ezzel a dologgal egészíteném ki: tehát ÁMK és a gyerekek civil egyesülései, mint
természetes hozadékai vagy nyereségei a kis tájnak.

DR. LORÁND FERENC: Nagyon köszönöm. Többen kérnek szót. A sorrend: Szenes
György, Hadházy Tibor – több kéz nem volt. (Kosinszky Zsuzsához:) Kérem, Zsuzsa, segítsen
nekem. Olyan bátortalan vagyok, hogyha maga olyan messze van tőlem… (Derültség.) Igen,
mivel OKNT-ülésen mindig mellettem ül – akkor van valami biztonságérzetem. Így félek.

Parancsolj, Gyuri!

DR. SZENES GYÖRGY: Köszönöm szépen.  Én nagyon rövid leszek, elsősorban
azért, hogy a szakembereknek legyen lehetőségük egy kicsit a tapasztalataikat elmondani.

Számomra egy dolog lenne nagyon érdekes. Az első mondatom természetesen az,
hogy én nagy-nagy tisztelettel adózom ennek a mozgalomnak, az egész társulási
lehetőségnek, mert meggyőződésem, hogy ez nemcsak az alapfokon végtelenül fontos az
esélyegyenlőtlenségek csökkentése szempontjából – és mondandóm már a másodikról szól:
hogy ez középfokon is nagyon fontos lenne.

Azt gondolom, ha nemcsak szlogenként szeretnénk ezt a „lifelong learning”-et
állandóan elmesélni különböző előadásokon, különböző katedrákról, és ha tényleg úgy
gondoljuk, hogy egy tudatos életpálya-építés végtelenül fontos a jövő generációja
szempontjából, akkor nekem meggyőződésem, hogy ezeket a társulási formákat ki kellene
terjeszteni a középfokra is.

Kérdezem azt – elsősorban Nagyrónai Lacitól, illetve Dobos Krisztinától –, hogy
vannak-e a minisztériumnak, illetve a KOMA-nak olyan elképzelései, hogy ez egy hosszabb
program keretében nemcsak az általános iskolákra, hanem középfokra is – természetesen
elsősorban a szakképzésre – kiterjeszthetőnek látják. Különösen azért, mert azt gondolom – és
azt hiszem, nemcsak gondoltam rá, egy picit több is: tapasztalat –, hogy a társadalmi mobilitás
szempontjából végtelenül fontos, hogy azokat, akiknek a szülei még szakképesítés nélküliek
voltak, hogyan lehet szakképesítéshez juttatni a következő időszakban. Én ezt ebben a
társulási formában látnám legjobbnak és leggazdaságosabbnak is. Vannak-e erre tervek?
Köszönöm szépen.

DR. LORÁND FERENC: Köszönöm. Az önök kedvéért mondom: Szenes György úr
volt, aki most beszélt, az Országos Köznevelési Tanács alelnöke, egyébként a Szakképzési
Társaság főtitkára – több címe nincs, illetve nem fér bele az ülésrendbe.

Hadházy Tibor úré a szó.

DR. HADHÁZY TIBOR: Tisztelt Tanács! Három apró gondolatot szeretnék most
megfogalmazni: az egyik egy benyomás, a másik egy kérdés, a harmadik pedig egy konkrét
javaslat.

A benyomás a következő. Az anyagok elolvasása után nem tudtam szabadulni –
nyilván saját korlátaim miatt – egy gondolattól, amely föl-fölsejlett olvasás közben



emlékeimben, és óhatatlanul összevetésre késztetett. Jól jött ki ez az anyag ebből az
összevetésből, a gondolat is jól jött ki – ezt is máris mondom. És mielőtt tovább csigáznám az
érdeklődést: az, ami eszembe jutott néhányszor az anyag olvasása kapcsán, a hetvenes évek
tanyai kollégiuma, illetve a hozzá kapcsolódó gondolatok. Ahogy összevetettem a mostani
kezdeményezést, ezt a szakmai önszerveződési rendszert, ennek a bemutatását,
feladatrendszerét, akkor nagy megnyugvással és örömmel konstatáltam, hogy ez vertikálisan
és horizontálisan is egy teljesen más minőséget jelent, mint amit az a gyakorlat jelentett, anno.
Ennek számtalan tény megjelenése ad nyomatékot. Ezek közül én most csak egyetlenegyet
emelek ki, hiszen volt alkalmam sok-sok nyarat eltölteni egy egészen kicsi borsodi
településen, ahol érzékelhettem egy kisiskola életének mindennapjait is.

Az egyik ilyen, kiemelendő vagy számomra egyik legfontosabbként kiemelendő úgy
szól, hogy ez a rendszer megőrzi a gyermek otthoni közegét és, persze, megőrzi az otthonhoz
való kötődését, és megőrzi az anyaintézményéhez, szülőhelyéhez való kötődését is. Ez
számomra ebben az összevetésben, amit említettem, azért volt nagyon pozitív, mert korábban,
végigkísérve kollégista osztályok felfutását az itteni gyakorlóiskolában, számtalan olyan
feszültségforrást tapasztaltam, amit ez a rendszer oldani tud. Természetesen más előnyök is
sorolhatók – sok-sok –, a nálam hozzáértőbbek ezeket fel is tudnák sorolni.

Kérdésem – mert mondtam, hogy egy kérdésem és egy konkrét észrevételem is lenne –
még mindig kapcsolódik talán egy picikét ehhez a látens gondolathoz: az Arany János
tehetséggondozó program és ez a rendszer találkozik-e valahol, van-e valami kapcsolódása
valahol egyáltalán? Lehet, hogy ez nem túl jó kérdés, de bennem felmerült.

A konkrét észrevételem pedig a következő:
A megoldandó feladatok között, amelyek a tárca feladatrendszerében megjelennek, az

5. pontban az szerepel, hogy a társulásban ellátott közoktatási feladatok szakmai és
méretgazdasági minimumkövetelményeinek kidolgozása kistérségi szinten. Én tisztelettel
javaslom, hogy amennyiben akceptálható ez a javaslat, ne a minimumra, hanem az optimumra
törekedjék ez a kidolgozottság. Tehát „szakmai és méretgazdasági optimumkövetelményeinek
kidolgozása kistérségi szinten”. A minimum, úgy gondolom, meghaladható már.

Köszönöm szépen.

DR. LORÁND FERENC: Megkérhetnélek arra, hogy ezt a követelményforrást
értelmezd: ki dolgozza ki? Mit tanácsolnál, vagy mit tanácsoljunk ezeknek a
követelményeknek a kidolgozásához? Ez egy minisztériumi feladatként jelenjék-e meg, vagy
pedig a civil szerveződés tegye publikussá valamilyen módon a maga ezzel kapcsolatos
elvárásait?

DR. HADHÁZY TIBOR: Ha, elnök úr, tőlem kérdezed, akkor a válaszom teljesen
egyértelmű: ez utóbbi.

DR. LORÁND FERENC: Reméltem, biztos is voltam – azért kérdeztem tőled.

DR. HADHÁZY TIBOR: Köszönöm szépen.

DR. LORÁND FERENC: Azt hiszem, Tamás, te kértél szót.

HORVÁTH TAMÁS: Tisztelt Tanács! Egerből jöttem, a Heves Megyei Közoktatási
Közalapítvány Kuratóriumának elnöke vagyok, egyúttal pedagógiai intézeti igazgató is – tehát
több minőségemben vagyok jelen.

Heves megyéről kért Loránd tanár úr egy rövid értékelést, ami így nem jött össze,
viszont gondolataimat három pontban próbálom rögzíteni.



Az egyik, hogy az iskolák elnéptelenedése rendkívüli mértékben felpörgött. Amíg
Heves megyében 2000-ben – tehát nem egészen öt évvel ezelőtt – 37 iskola volt, amelyik száz
fő alatt üzemelt, most 42. Ez várható, hogy továbbmegy. Kikerülhetetlen tehát, és eddig nem
hangzott el, de én rendkívül fontos dolognak tartom, hogy egy dologról ne feledkezzünk el: a
gyerekről. A gyerek érdeke diktálja azt, hogy bizonyos társulások létrejöjjenek, mert azt
gondolom, nem XXI. századi módi az, hogy egy-kettes vagy egy-hármas összevonásban
okítson egy pedagógus. Bármennyire szép meg nosztalgikus dolog is, de nem hiszem, hogy ez
a jövő útja.

A másik gondolat, amit szeretnék elmondani – Heves megyei példákat hozok –, hogy
a kistérségi társulásoknál azt látom, rendkívüli mértékben hiányzik a felkészültség. Jött egy
törvény, de nem tudnak vele mit kezdeni az iskolák, de főleg a fenntartók – lehet, hogy
kompetenciájuk sincs hozzá. Hiányzik tehát az elméleti felkészültség. Valami olyasmi dívik
nálunk – gondolom, máshol is –, hogy csinálom, mert ebben van pénz, ezt preferálják. De
hogy szakmailag meg egyéb módon megalapozott lenne, az teljes mértékben hiányzik.
Egyébként is a kistérségi társulások, amelyek mennek – és mondanom sem kell, a
legváltozatosabb formában, hiszen két egyforma nincs egy megyében sem – financiális
okokból jönnek létre. Először a pénz, aztán majd lehet, hogy megkedvelik – de ez egy másik
dolog.

Tudnám javasolni a tisztelt tanácsnak, hogy próbáljanak meg kidolgozni valami
projektet arra vonatkozóan, hogy felkészíteni az érintetteket elméletileg – talán még nem késő
–, a jó példákat pedig valamilyen formában népszerűsíteni.

Amit még szeretnék elmondani, az az, hogy a kisközségek, főleg a választott
képviselők – mondjuk, a polgármester – úgy éli meg, alapvető érdek, hogy a következő
választásig ne legyen iskolaösszevonás, mert akkor valószínű, hogy ő nem lesz még egyszer
polgármester. Ez nagyon élő dolog, sajnos. Ez így csapódik le. Maga az önkormányzat – most
beszéljünk erről – viselkedése és rendkívül heterogén, néha érthetetlen. Foggal-körömmel
ragaszkodik az iskolához, mert behozza azt a teóriáját, hogy csak akkor van község, ha iskola
van. Egy dologról elfeledkezik, hogy nem erről szól az egész, hanem arról: ha van
munkahely, akkor van község is, település is, iskola is – és nem fordítva. Nem az iskola tartja
ott a népességet, hanem elvándorolnak, legfeljebb ott laknak. Foggal-körömmel ragaszkodik
tehát ehhez, de ha arra van lehetőség, hogy megszorítás – mert az önkormányzatok ezt
szívesen teszik, rá is vannak kényszerítve –, akkor legelőször az iskolához nyúlnak. Csak a
720 forint per gyermek esetét mondanám, ami a költségvetési törvényben eddig a 8-as
mellékletben volt, tehát kötött felhasználásúként a fenntartó csak arra használhatta.
Valamilyen önkormányzati lobby révén elérték, hogy áttették a 3-asba, a szabad
felhasználásúba. Nos, az olyan is lett… Ki sem adják az iskoláknak, óvodáknak, hanem
beépítik a költségvetésbe. És innen kezdve szépen eltűnt az egész dolog.

A másik minőségemben, mint közalapítványi kuratórium elnöke, csak egy gondolatot
mondanék el: a megyei közalapítványok, azt gondolom, nagyon jól látják el a dolgukat, amit
kell, és tudják, hol kell segíteni. Az elmúlt évben Heves megyében, de máshol is, Szabolcs-
Szatmár-Bereg megyében is, tudom, hogy a kistérségeket anyagilag is jelentősen támogatták.
Ezért indulhatott innen ez a projekt, amit RKPSZ-nek hívnak, és Ibrányból. Nem értem
teljesen. Mindenki elismeri, hogy erre nagyon nagy szükség van, ugyanakkor a
költségvetésünk folyamatosan csökken. Jó, hogyha két azonos évben – most ilyenben
vagyunk – ugyanazt kapjuk meg. De önök jól tudják, hogy az inflációs ráta ebből elvisz elég
sokat. Mégsem ugyanannyit kapunk tehát. Nem értem azokat, akik ebben döntenek. Valahol
el kellene dönteni, hogy vagy szükség van rá, vagy nem, mert ilyen takaréklángon, hogy
éppen csak pislákol, és melege sincs tőle az embernek, nem sok értelme van fenntartani.
Vagy, ha azt mondják, hogy igen – és minden kormányzat azt mondta, hogy a



közalapítványok igen, azok ott vannak a közelben –, ugyanakkor az oxigént szépen elvonják
tőle, holott az égéshez az is szükséges.

Végül azt mondanám, amivel kezdtem: én azt gondolom, hogy ha ezt komolyan
gondoljuk, és önök vannak abban a helyzetben, a tanács tagjai, vigyék tovább, hogy az
elméleti felkészítésre és a jó gyakorlat bemutatására rendkívül nagy szükség lenne, hogy
tényleg működjön egy picit élénkebben a kistérségi társulás.

Köszönöm.

DR. LORÁND FERENC: Én is köszönöm. Most, erre reagálva, valamit tisztáznunk
kell. Gyorsan végignéztem most a sorainkon, amelyet a váratlan betegségek is megtizedeltek,
nemcsak egyszerűen az, hogy Nyíregyháza messze van Budapesttől. Tényleg az utolsó
percben mondták le egypáran betegség miatt a részvételt. Mi nem vagyunk most testületi
határozatra képesek, ez egy létszámhoz kötött dolog.

A forma, amit én ajánlani tudnék, amiben publikussá tehetnénk, amire jutunk, ha azt
jóváhagynák a kollégák – legalább bólintással –, hogy úgy fogalmaznám meg majd a
közleményben, hogy ennek a tanácskozásnak az ajánlásai, amelyben felsorolnánk az OKNT-
tagokat és az OKNT által meghívott szakértőket. És ha én a végén megpróbálom összegezni,
hogy tulajdonképpen miben maradtunk, nem hiszem, hogy itt olyan kérdések volnának, ami
ellen valakinek vétót kellene emelni – legalábbis igyekszem így fogalmazni.

Mielőtt elfelejtem, az egyik ilyen javaslat, amit most te tettél, hogy kezdeményezzünk
valamit – ennek a formáját ki kell találni: ez lehet tanácskozás, lehet kiadvány, lehet pályázat
–, aminek az a végkimenete, hogy a kistérségi társulások oktatási aspektusainak szakmai
hátterét megadja. Ez lehet akár – amit én mindenképpen javasolnék – egy olyan akkreditált
továbbképzési forma, amelyre lehetne fordítani a továbbképzésekre szánt pénzeket, és akkor
ezzel a delegáltak, az oda küldött szakemberek ezt a kistérségi kompetenciát megszereznék.
Magának a továbbképzésnek az anyagát össze lehet állítani az itt összegyűlt anyagokból.

Másrészt szeretném, ha elérhetné az OKNT, hogy a részünkre most megküldött
szakanyagokból – meg majd továbbiakat is kérünk – összeállíthatnánk egy kiadványt, amely
kiadványnak a végső szerkezetében a rezümében ott lehetne ajánlás formájában az a
tapasztalatgyűjtemény, amelyet a különböző társulásokból szerzünk.

Egy másik típusú problémát vetettél fel a megyei közalapítványokkal kapcsolatban. Ez
nem szorosan ide vág. Csak annyit tudnék ígérni, hogy ezzel kapcsolatban illetékeseknek
jelezzük – többes számot szeretnék használni, mert több illetékes lehet ebben –, hogy
mindenképpen foglalkozni kell ezzel a problémával, nehogy kiürüljön valami. Tessék
megmondani, hogy kell vagy nem kell, és ha kell, akkor pedig biztosítani a feltételeket.

Ezt jól értelmeztem? (Igen.)
Tudom, hogy van még néhány kérdés, például Dobos Krisztina kapott kérdést – most

nemcsak ezt a költőien megfogalmazottat, amit Trencsényi Laci tett föl, hogy a táj mint
közvetítő közeg létezhet-e, hanem, ha jól emlékszem, konkrétabb kérdés is elhangzott. Nem
kódolta?

DR. DOBOS KRISZTINA: A KOMA nem tervezi, mert kuratóriumi elnök úrral
ugyanabban a helyzetben vagyunk: a tavalyi költségvetési támogatásunkat – most van február
valahányadika – még nem kaptuk meg, úgyhogy egyelőre nagy projektet nem tudunk
tervezni, csak kisebbeket, ami egy-egy tantárgyra, egy-egy témára vonatkozik. Azt gondolom,
hogy egy ilyen projekt ne csak horizontálisan, hanem vertikálisan is legyen, ahhoz nagy
projekt kell legyen. Nem számoltam be, de egy nagyon egyszerű pályázatunkról hadd
mondjam: három megyére olyan pályázatot hirdettünk, amiben azt mondtuk, hogy roma
tanulókat is nevelő intézményeknek havi 15 ezer forintos ösztöndíjat adunk a tanároknak,
három cél érdekében: hogy a gyerekek tanuljanak, hogy a családokkal kapcsolatot tartsanak,



hogy a roma gyerek továbbtanuljon az általános iskola után. És 80 százalékos a
továbbtanulási rátánk, ahol a gyerekekkel külön foglalkoznak, meg a családokkal külön
foglalkoznak – mert ez nagyon fontos, hogy a gyerek és a család együttesen akarja. Három
megyére csináltuk ezt a programot: Nyírség, Borsod-Abaúj és Baranya megyére. Megvan a
szakmai módszertanunk, megvan a továbbképzési rendszerünk, hogy hogyan segítjük ezeket a
tanárokat. Országosan ki tudnánk terjeszteni: 300 millió forint kellene – egy fillért nem
kaptunk…

Az a válaszom tehát, hogy sajnos, nem.
Én is azt gondolom, hogy el kell dönteni. Volt rá kezdeményezésünk, hogy a megyei

közalapítványok a KOMA-val közösen írtak ki pályázatot – ez a kollégiumi nevelés. Ez arról
szólt, hogy a KOMA támogatta a nevelési programot, a megyei közalapítvány pedig
hozzáadta az eszközöket. Közösen bíráltuk el, közös volt az eredmény is.

Azt gondolom, hogy ilyenekre kellene, de akkor el kell dönteni a kormányzatnak,
hogy a megyei közalapítványokat és a KOMA-t is komolyan támogatja, vagy így támogatja,
de akkor meg fölösleges, akkor abba kell hagyni.

DR. LORÁND FERENC: Köszönöm szépen.  A következő hozzászóló? Parancsolj!

SARKA FERENC: Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Én három fő csoport köré
szeretném a gondolataimat megfogalmazni – Sarka Ferenc vagyok, Borsod-Abaúj-Zemplén
megyéből jöttem. Szólni szeretnék – kapcsolódva Papik Péter gondolataihoz – arról a borsodi
példáról, ahol már valamikor 1998-ban a közoktatási ellátási körzetek létrehozásával elindult
a közoktatás terén egy társulási folyamat, amely jó alapot adott most, 2003-2004-ben az
úgynevezett többcélú kistérségi társulások létrehozására.

Másrészt szeretnék kérdést is föltenni Papik Péter úrnak.
Harmadik gondolatként pedig a rektorhelyettes úr által megfogalmazott Arany János-

program helyéről és szerepéről szólnék: hogy helyezkedik el Borsod-Abaúj-Zemplén
megyében ez a program a jelenleg működő kistérségi társulásoknál, illetve a közoktatási
ellátási körzeteknél.

Néhány gondolatot a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei előzményekről. 1998-ban
teremtődött meg annak a feltétele, egy megyei önkormányzat által hozott határozat alapján,
hogy segítik az önkéntes közoktatási ellátási körzetek működését. Ezek intézményfenntartó
társulásként jöttek létre. Tehát a települési önkormányzatok társultak annak érdekében, hogy a
településen működő nevelési és oktatási intézmények magas szintű szakmai ellátást kapjanak,
és ha lehet úgy mondani, ezeket a pedagógiai szak- és szakmai szolgáltatásokat
felhasználóközelségbe vigyék. Nyilván ennek megfelelően annak idején módosítani kellett a
megye közoktatásáért közalapítvány alapító okiratát is, mert erre szükség volt ahhoz, hogy
bizonyos pénzügyi forrásokat biztosítsanak a közoktatási ellátási körzetekhez. De a
közalapítványok alapító okiratának módosításával együtt a megyei fejlesztési tervet is
módosítani kellett, mert lényeges szempont az volt, hogy a közalapítványok a megyei
fejlesztési tervben megfogalmazott feladatok megvalósítását segítsék.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye nagyobb településein – tizenkét ilyen nagy település
van – tizenkét közoktatási ellátási körzet jött létre. Ezekben az önkormányzati társulásokban –
mert ez nagyon lényeges, hogy önkormányzatok, tehát iskolafenntartók társultak – 98
százalékos lett a lefedettség. A 385 kistelepülésből mindössze nyolc nem csatlakozott annak
idején ehhez a társuláshoz. Egy nagyon lényeges feladat volt, mert 1998-99-től kezdve
rendeződtek a viszonyok, és döntöttek abban, melyek azok a feladatok a szak- és szakmai
szolgáltatás terén, amelyet a megyei önkormányzat mint területi önkormányzat lát el, mi
marad a települési önkormányzat hatáskörében, és melyek azok a feladatok, amelyeket annak
idején intézményfenntartó társulásban látnak el, és melyek azok a feladatok, amelyeket a



közoktatási ellátási körzetekben – amelyek 2003-tól kezdődően, 2004-ben folyamatosan
alakultak és alakulnak át többcélú kistérségi társulásokká.

Mi volt az alap? Az egyik az volt, hogy a pedagógiai szakszolgáltatást, a szakmai
szolgáltatást ezeken a kistérségi társulásokon – most ilyen szavakat lehet használni – kell
megoldani, annak idején ez közoktatási ellátási körzet volt: a közoktatási információs
rendszert, a pedagógus-helyettesítési rendszert, a közoktatás igazgatásával kapcsolatos
feladatokat. Tudni kell, hogy Borsod-Abaúj-Zemplén megye aprófalvas település.
Településeink több mint 50 százaléka ezer fő alatti. Az iskoláztatással kapcsolatos szervezési
feladatok is ide tartoztak, és ezek a kistérségi közoktatási ellátási körzetek szakmai
munkájának a koordinálására létrehozták a megyei munkaközösséget, és akkor a megyei
önkormányzat egy igazgatóhelyettest biztosított a megyei pedagógiai intézetben, aki ezeket a
kistérségekben létrejött ellátási körzetek szakmai és szakszolgálati munkáját összehangolja.

2003 és 2004 fordulóján el kellett dönteni, melyek lesznek azok a közoktatási
feladatok, amelyeket érdemes kistérségi szinten megvalósítani. Ezt a tizenkét majd később
tizenhat kistérség vezetője, polgármesterei, a megyei önkormányzat, a megyei pedagógiai
intézettel közösen alakították ki. Akkor döntöttünk abban, melyek lesznek azok a feladatok,
amelyek ide bekerülnek a kistérségi társulásokba. Azt támogatták a szakemberek, hogy az
óvodai nevelés és iskolai oktatás közös ellátása terén az óvodai nevelés és az iskola alsóbb
évfolyamának megoldása a lakóhelyen történjék, tehát maradjanak meg ezek a kisiskolák az
alsó tagozatban. Feltétlenül fontos dolog volt az, hogy az intézményfenntartó társulások is
maradjanak meg, mert szükség van arra, hogy ezek az intézmények magas szakmai munkát
lássanak el, ezt a társulási módszert azonban csak a magasabb évfolyamok számára
javasolták. Ezeknek a társulásoknak a tagjai azon települések, amelyek, teljesen mindegy,
hogy milyen nevelési oktatási intézményt tartanak fenn: óvodát, általános iskolát vagy
középiskolát, vagy csak szakképző intézményt – ők is részt vesznek ebben a munkában.

Nagyon fontos Borsod-Abaúj-Zemplén megyében a másik lényeges dolog: a nemzeti
és etnikai nevelés és oktatás. Ezt is meg kell oldani, és ezt is kistérségi szinten.

A pedagógiai szakszolgáltatás. Mind a tizenkét nevelési tanácsadó megmaradt a
megyében, mind a tizenkét nevelési tanácsadóban a megfelelő szakmai felkészültséggel
rendelkező szakemberek vannak, biztosítjuk a gyógypedagógiai tanácsadást, a korai
fejlesztést, a nevelési tanácsadást, megszerveztük a logopédiai ellátást – ehhez a
közalapítvány anyagi támogatásokat adott –, biztosított a továbbtanulási és a pályaválasztással
kapcsolatos koordinációs feladat, a gyógytestnevelés, és nagyon fontos szerepet töltenek be
ezek a nevelési tanácsadók az előszűrésben, amikor a tanulási képességet vizsgáló szakértői
bizottsághoz kapcsolódik valami.

Továbbra is meg kellett hagyni a körjegyzőség miatt az önkormányzati igazgatási
feladatokat. Ide vettük most már a pedagógiai szakmai szolgáltatás azon feladatait, amelyek a
jogszabályban előírtak. Ide tartozik a pedagógusok helyettesítési rendszere, ami, meg kell
mondani, nem népszerű Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, nem igénylik az igazgató
kollégák. Trencsényi tanár úrral beszéltünk róla, hogy mi lehet az oka. Nem tudom
megmondani. Viszont fontos dolog az, hogy valamilyen jelleggel az iskolázott, de
munkanélküli fiatalok részére is meg kellene szervezni a felnőttoktatást. Úgy érezzük, hogy
ezt szintén a többcélú kistérségi társulások terén lehetne megvalósítani. Ehhez viszont
hálózati programokra van szükség. A térségi szemléletű közoktatás tervezését kellene
megvalósítani, ehhez viszont együttműködési megállapodásokat kell kötni a települési
önkormányzatokkal, illetve a települési önkormányzatok véleményét is meg kellett hallgatni
akkor, amikor 2004-ben a megyei fejlesztési tervet átdolgoztuk.

Ennyi javaslat és ennyi ötlet még nem érkezett: 385 levelet küldtünk ki a megye
polgármestereinek, és 370 visszaérkezett valami javaslattal. Így egyértelműen biztosítani
tudtuk azt, hogy a megyei fejlesztési terv módosítása során azok a dolgok kerülnek be,



amelyeket a települések, amelyeket a közoktatási ellátási körzetek is támogatnak.
Gyakorlatilag nem volt nagy gond, hogy ezek a közoktatási ellátási körzetek hogyan és mint
mennek át kistérségi feladattá.

Kiegészítettük ezt az egészet négy olyan lényeges kérdéssel, ami hálózati programokat
és kistérségi tervezést hozott. Meg kellett hozni a közgyűlési döntéseket, meg kellett hozni,
meg kellett vívni a csatát a társulásokkal – Kazincbarcikán, Ózdon, Encsen és lehetne
folytatni a további településekkel –, hogy indítsunk el a térségben a térségre jellemző, a térség
szükségletét felölelő hálózati programot. Ilyen lett a tehetségfejlesztő hálózati program:
tizenkét decentrum működik a megyében, nyolcvannál több tehetséggondozó műhely, és
közel 800 gyerek vesz részt ebben a programban. Központokba mennek be a gyerekek, jól
felkészült iskolába, jól felkészült pedagógus kezébe adjuk őket. Ilyen decentrum működik
most a korai fejlesztés terén, igaz, hogy még csak négy a megyében, de fontosnak tartjuk a 0-
5 éves korú gyerekek fejlesztését ezen a téren. Kiemelt feladatként kezeljük a fejlesztő
pedagógiának és az integrált nevelésnek mint módszernek az elterjesztését is ebben.

Nagyon fontos dolog volt, hogy az elmúlt napokban – épp tegnapelőtt a
sátoraljaújhelyi ellátási körzetnél – megbeszéltük, mi az a munka, mi az a feladat, amelyet
kistérségi szinteken látnak el, mi az a feladat, amiben kérik a megyei pedagógiai intézet
szakmai és szakszolgálati szakembereinek az együttműködését, mi az a feladat, amelyet csak
kistérségi szinten látunk el, és mi az, amit megyei koordinációval látunk el. Nyilván nagyon
fontos dolog az, hogy ezen a területen megtalálja a kistérségi társulás a közoktatással és a
neveléssel kapcsolatos feladatokat, mert ez másként nem megy: a szociális ellátás, a család-,
gyermek- és ifjúságvédelem, a közművelődés – és itt szó volt az esélyegyenlőség kérdéséről.

Aprófalvas, hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű településeinken élő
gyerekeknek egyetlen lehetőségük van, hogy kitörjenek ebből a helyzetből: az oktatás.

Arany János tehetséggondozó program. Megyénkben – hál’ istennek – három ilyen
működik, mindhárom tehetséggondozó központként is tevékenykedik. Az ottani feladatokra a
megyei közalapítvány által kapott támogatást megkapják. Miskolc, Sárospatak, illetve Ózd és
környéke, ahol a hátrányos helyzetű, elsősorban roma származású gyermekek
tehetséggondozó munkája zajlik. Mellettem ül Trencsényi tanár úr: ők irányítják ezt a
programot Borsod-Abaúj-Zemplén megyében a Miskolci Egyetem Neveléstudományi
Tanszéke részéről. Bemérések, foglalkozások, sőt, most már hallgatói gyakorlatok vannak
kint. Ezt úgy lehetett megoldani, hogy ebbe a hálózati programba vittük be.

Én nagyon fontosnak tartom ezeken a területeken az együttműködést. Nem igaz, hogy
az oktatás-nevelésnek szociális ellátási gondokkal ne kellene foglalkoznia: igen, kell.
Ugyanúgy a család-, gyermek- és ifjúságvédelemmel. Sőt, nagyon fontos lenne azon
pedagógusok minél előbbi bejövetele – a gyógypedagógusok mellett –, akik fel vannak
vértezve pedagógiai ismeretekkel, és nagyon fontos lenne ebben az együttműködési
feladatban a szociálpedagógus-képzés kiszélesítése – ha lehet egy főiskolán ilyet mondani és
kérni –, mert várjuk az így felkészült szakembereket a megyében.

Végezetül, én úgy érzem, hogy a tizenkét település helyett létrejövő, folyamatosan
létrejövő tizenhat kistérségi társulás közötti együttműködés nagyon fontos. Van egy példa
megyénkben – és ezzel be is szeretném fejezni: egy meglévő, száz százalékos lefedettséggel
működő közoktatási ellátási körzetből három kistérség jött létre. Mit csináljunk? Az elmúlt
napokban gondolkodtunk. Mindhárman meg fogják csinálni a kistérséget, meg fogják csinálni
a többcélú kistérségi társulásokat, és közoktatási feladataik megtartására és megvalósítására
együttműködési megállapodások fognak létrejönni a kistérségek között.

Köszönöm szépen, és elnézést kérek, hogy hosszan beszéltem.



PAPIK PÉTER Azzal folytatnám, hogy most hallottunk egy modellt. Amiről én
beszélnék, az pont az ellenkezője ennek. Azért érdekes ez, hogy mennyire tud virágozni
minden virág ebben az ügyben.

1990-ben, amikor megalakultunk, ilyen fajta gondolkodásmód nem is volt ismert.
Ahogy mondani szokás, ez egy alulról szerveződő dolog: intézmények teljesen  önkéntes,
szabad társulása volt a Rétközi Iskolaszövetség, amely tizenöt éve működik. Leírtam ebben a
kis korreferátumban, és nem akarom az időt azzal rabolni, hogy elmeséljem, mit írtam le: ott
van.

A dolog lényege számomra, hogy mindaddig, amíg most meg nem jelentek a kistérségi
társulások, én azt hittem – lehet, naiv módon –, hogy ennél ideálisabb együttműködési
lehetőség, mint hogy az intézmények közös érdekek alapján társulnak valamiféle közös cél
érdekében, megszervezik magukat, segítik egymást szakmai és egyéb ügyekben, szerveznek a
gyerekek számára sokféle, sokrétű programot – egyebek mellett, ahogy Laci is mondta,
gyermekszervezeteket –, és ez szépen nő, sokféle tevékenységet kezd folytatni, sokféle szintje
kialakult az évek során, de soha nem felülről vezényelt módon, hanem mindig olyan
formában, ami egyfajta konszenzusos megoldásként alakult ki évről évre. Amikor
megjelentek a kistérségi társulások – és erről szólt Papik kollégám is –, felmerült a kérdés – és
én inkább ezzel a dilemmámmal szeretnék foglalkozni, erről szeretnék beszélni –, hogyan is
csatlakozhatnak be ebbe az új rendszerbe a már meglévő és működő iskolaszövetségek.

A borsodi modell egy tiszta ügy: szinte ugyanaz megy tovább, némi módosítással. A
mi helyzetünk törékenyebb ennél. Egyfelől nem fedjük le teljesen az adott kistérséget – úgy
lelógnak, ahogy szokták mondani: vannak szabad vegyértékek. Mi legyen ezekkel? Ez hamar
eldőlt. Ugyanúgy szeretjük egymást, mint eddig, tehát ezeket nem bántjuk. Van egy kistérség
és van egy iskolaszövetség. Az RKPSZ – aminek egyik modellje éppen a mi
iskolaszövetségünk volt, vagy ajánlottuk adaptációra, átvételre – sokat gondolkodott azon,
meg az iskolaszövetség elég köre is, hogy hogyan lehet részt venni ebben a közös munkában,
ami a kistérség és az iskolaszövetségek vagy társulások – mindegy, minek nevezzük – az
együttműködése. Én, éppen, mert elindult ez a folyamat, azt látom – kissé riadtan látom –
résztvevőjeként néhány kistérségi polgármesteri együttlétnek, hogy míg a miénk egy tipikusan
szakmai vállalkozás, ez egy politikával nagyon keményen átszőtt dolog. A szünetben
Nagyrónai Laciékkal is beszélgettünk erről, hogy szabad-e, lehet-e, kell-e valami ilyen
kemény módon, mindenáron benyomulni szervezetileg ezekbe a dolgokba. Egy
iskolaszövetség, annak vezetője vagy képviselője feltétlenül konfrontálódni fog. Míg mi azt
hittük, hogy egymás közt mindent szépen meg tudunk csinálni, de azt látom a polgármesteri
területen, hogy mindenki azért harcol, mit tud ebből elvinni, mit tud 2006-ra felmutatni,
hiszen neki létkérdés a politikai és egyéb szempontok miatt, hogy valamit produkálni tudjon.
Ha nem tudta is eddig, mi az, hogy szakszolgálat, most azt akarja csinálni, mert úgy gondolja,
hogy ez neki biztosan jól fog jönni.

Nagyon sok problémát vet ez föl. Szabad-e nekünk direkt vagy kemény módon
bemenni, megütközni ezzel? Én attól tartok, hogy szétverődik maga az iskolaszövetség, mert
az egy kevésbé védett, kevésbé szilárd dolog. Ezek a kistérségi társulások – még egyszer
mondom, hangsúlyozom, és sokszor meglepődve látom – nagyon kemény politikai küzdelmek
színterei, ugyanakkor mégiscsak ott kell lenni, és az igazi nagy dilemma az, hogy hogyan kell
ott lenni, hogyan nem.  Mi már az első évtől kezdve minden évben leültünk a
polgármesterekkel, megbeszéltük egymással a gondjainkat, rendszeresen tanácsot kértek.
Nem mondok újat: egyetlen önkormányzatnál sincs egyetlen szakember, aki az oktatásügyhöz
valamelyest értene. Valakire rásózzák, és az csinálja. Ez egy nagyon kemény és furcsa munka,
mégis nagyon sokszor próbáltunk segíteni. Rendszeresen meghívtak képviselő-testületi
ülésekre, ha iskolákról volt szó – tehát normális együttműködési forma alakult ki. Ma már



nincs így, hiszen a 720 forintról is beszélhetnék, vagy sok minden másról, ahol megpróbálunk
segíteni, lobbizni, de ez egyre nehezebb.

Nem tudom, kijött-e az a dilemma, amit én szerettem volna elmondani. Vannak
kétségeim afelől, hogy bizottságban elnökként kell-e nekünk ott lenni, mert ebből óhatatlanul
konfrontáció lesz. Én nem ezt akarom elkerülni, csakhogy meg tudjuk-e őrizni ebben a
keményebb helyzetben azt, amit tizenöt – vagy ki mennyi – év alatt felépítettünk. Egy olyan
rendszer működése kerülhet veszélybe, amiért nagyon nagy kár lenne – elsősorban a
gyerekekre gondolok, hiszen az a fajta tevékenység, amit mi végzünk, nagyon sok gyereket
érint. Ilyenek például azok a kihelyezett művészeti meg egyéb oktatások, amiket másként nem
fog megkapni – bár most mindenki igyekszik saját maga csinálni, mert úgy gondolják, hogy a
művészeti oktatás sok pénzt hoz. De ez egy másik történet.

Én nagyon szívesen hallanám más szövetség álláspontját, véleményét, hogy hogyan is
álljunk hozzá ehhez a kérdéshez, mert azt gondolom, sorsfordító időszak következik el. Úgy
bennmaradni, hogy megmaradni is lehessen, ez egy nagy kihívás valamennyiünk számára, én
azt gondolom.

Köszönöm szépen.

DR. LORÁND FERENC: Amit mikrotérségnek nevezett Péter, az nem tudja lefedni
ezt a már meglévő kezdeményezést, ami a tiétek is? Nem tudja magát mikrotérségként
integrálni a kistérségi társulásba, és ezzel megőrizni valamit a szuverenitásából?

JUHÁSZ Endre: Ezek élnek, csak én általánosságban mondom azt, hogy ezek a fajta
értékek ma már nem olyan jelentős értékek, mint ahogy mi hisszük, vagy amilyennek
korábban éreztük. A világ alapvetően megváltozott. Az iskolák számára az iskolaszövetség
létkérdés. Ez a szövetség tizenöt éve 20 fővel működik – most huszoneggyel –, középiskolák
csatlakoznak hozzánk. A belső működéssel nincs baj. Mi abból élünk, hogy egy kis tagdíjat
szedünk, meg a megyei közalapítványok Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében éves átlagban
egymillió forinttal megtámogatják az iskolaszövetséget. Enélkül nem nagyon tudnánk létezni.
Már van olyan polgármester, aki nem engedi befizetni a tagdíjat, mert esetleg olyat
mondhattunk, ami nem tetszik neki…

Szóval azért mondom, hogy rendkívül érzékennyé és kiszolgáltatottá kezd válni a
helyzet, éppen azért, mert ez nem ilyen értelemben nem egy betagozódott szakmai, hivatali
szervezet. Ezért nagy a felelősségük azoknak, akik most ebben gondolkodnak, hogy hogyan
legyünk jelen, hogyan legyünk ott – mert ott kell lenni, ezt nem vitatom, olykor
konfrontálódni is kell. De most nekem ezek nagyon nagy kérdések, és nagyon nagy
kérdőjelek. Nem érzem, hogy veszélyben lennénk, de mégis azt látom, hogy ami eddig volt,
az már biztosan nem fog úgy továbbmenni, ahogy eddig ment, noha hihetetlenül széles körű
az a rendszer, amit kiépítettünk mindenféle területen.

Mikrotérségben megvagyunk. A mi bajunk nem ez, hanem éppen az, hogy hogyan
fogunk tudni együttműködni a tizenhétfelé szabdalt érdekviszonyok között, amelyet eddig
nem ismertünk ebben a formájában, hiszen más volt a helyzet.

Nem tudom, erre gondoltál-e…

DR. LORÁND FERENC: Porkoláb úr, Mórahalom.

PORKOLÁB MIHÁLY: A Homokháti Iskolaszövetség programkoordinátora vagyok,
Csongrád megyéből. Jóska folytatásaként szeretném egy picikét a kétfajta rendszer
különbségére egy mondat erejéig ráirányítani a figyelmet. Azt gondolom, Nagyrónai Laci
szavaiból is kitűnt, illetve tanár úr, Papik Péter és Krisztina – bocsánat, a sorrendet nem
biztos, hogy jól mondtam – szavaiból, hogy azért az iskolaszövetségi és a társulási modell



milyen nagyon különbözik. A két kulcsszó, azt gondolom, feltétlenül hangozzék el: a társulás
az ellátásról szól, míg az iskolaszövetség az együttműködésről. Ez teljesen más tőről fakadó
dolog, és ebből fakadnak a mi félelmeink, az iskolaszövetségeké, amelyek az elmúlt években
– hála kezdetben a Soros-alapítványnak, majd ’98-tól a KOMA-nak is több ízben, picit a
megyei közalapítványoknak, illetve az RKPSZ-nek – szépen fejlődő területet jelentettek. A
félelmek abból fakadnak, hogy vajon ez a fajta együttműködés, ami most itt társulásban
jelenik meg, azáltal hogy abszolút mértékben önkormányzati fenntartói modell, mennyire
jeleníti meg a szakmaiságot. Az ellátás pénzről szól, gyerekszámról, pedagógusszámról,
abszolút költséghatékonyságról. A szakmaiság vajon nem szenved-e csorbát? Hogyan tudnak
besimulni ebbe az új társulási formába azok a – főleg civil – kezdeményezések, amelyek
jellemzik az iskolaszövetségeket? Vajon ki fogja ezeket például a társulásban koordinálni?
Vajon minden kistérségben megvan-e a szakmai kompetencia ezeknek az irányítására? Mi
úgy gondoljuk, hogy nincs.  Nagyon sok kisvárosban például nincsen oktatási bizottság, vagy
oktatási referens – közművelődési osztályról meg aztán végképp nem beszélek. A kisvárosok
jelentős részében ez abszolút mértékben hiányzik, tehát hiányzik az a szakmai kompetencia,
akik ezt majd koordinálni fogják. Márpedig a társulások három nagy területet is szeretnének
ellátni: szakszolgálat, szakmai szolgáltatási és tanügy-igazgatási területet. Ehhez szakértelem
híján nem tudom, hogyan fognak nekimenni.

Én itt szeretném megtudni az OM hozzáállását. Vajon abban gondolkodik-e az OM,
hogy ebben határozott segítséget ad a kistérségnek? Tudom, hogy lesz képzés. Tudomásom
szerint nemsokára indul egy tanügy-igazgatási szakértői képzés – ez egy új keletű dolog, és
nagyon fontos.

Illetve itt van még a „miből?” kérdése. Ezek az iskolaszövetségek – ahogy Jóska is
elmondta – tagdíjakból, pályázatokból élnek, ha szabad ezt így mondani. Ebben most nyilván
pozitívum azért a társulás megjelenése, hiszen ez egy fix normatívát jelenít meg a
rendszerben. A kettő találkozása azért nagyon-nagyon labilis, éppen az önkormányzatiság
megjelenése miatt: az iskolák és az önkormányzatok nem feltétlenül ugyanazt akarják – ezt
azért tudjuk mindannyian.

A Heves megyei közalapítványban lévő vezető kolléga mondandójához csatlakoznék,
hogy azért annyi közük van a megyei közalapítványoknak a kistérségekhez, hogy azért ez egy
gyönyörű feladat lehetne, hogyha a megyei közalapítvány, a megyei pedagógiai intézet és a
kistérségek megtalálnák azt  a kapcsolatrendszert, amiben jól tudnak együttműködni.
Tudomásom szerint vannak olyan megyék, ahol egyébként sajnos a megyei közalapítvány a
térségi feladatokra szánt pénzt nem kimondottan térségi feladatra pályáztatja. Ez megint egy
olyan történet, hogy ezt valakinek számon kellene kérni a megyei közalapítványokon.

Oda akarok eljutni, hogy én úgy gondolom, az OM-nek egy picit ez ügyben, a
finanszírozás kérdésében tehát nemcsak normatívákból áll a történet, hanem olyan támogató
rendszerekből, amiben valóban életképes kistérségek fognak kialakulni, vagy átalakulni –
mert átalakulásról van szó.

DR. LORÁND FERENC: Nagyrónai Laci, te, ugye, jegyzed a dolgokat? Jó,
köszönöm. Polinszky Mártától kérek elnézést…

DR. POLINSZKY MÁRTA: Nem kell elnézést kérni, mert amit mondani szeretnék,
nem a kistérségről meg iskolaszövetségről szól. De én átnéztem ezeket az anyagokat, amiket
kaptunk. Kaptunk adatokat arra vonatkozóan, hogy különböző településeken az iskolában
milyen osztálylétszámok vannak. Végignéztem az anyagokat, és sehol semmilyen utalás nem
történt. Tudjuk, hogy körülbelül 400 olyan iskola van, ami összevont osztályokkal működik.
Egyrészt ott van az a dilemma, hogy tartsuk helyben legalább az alsó tagozatot, mert az jó a
gyerekeknek, hogy a saját környezetükben vannak, de ezeken a településeken általában



összevont iskolák működnek. Akkor nem tudom, hogy van ez az esélyek javításával. Mert
egyrészt ott vannak, otthon vannak, keveset utaznak – ez nagyon jó. De biztos, hogy nem
kaphatnak olyan színvonalú oktatást, mint ha elutaznának a szomszéd településre, ahol nem…
(Közbeszólásra:) Én nem tudom, hogy hogy van: én kérdezem. Mindenesetre, amit mondani
akartam, hogy ez a probléma, az összevont osztályok problémája… (Közbeszólásra.) Én
összevont osztályra gondolok. Ha rosszat mondtam… Itt annyira bólogatnak az arcok, hogy
úgy tűnik, azt értették alatta, amit mondani szerettem volna. Mindenesetre ezekben az
anyagokban erre vonatkozó megjegyzést vagy problémakezelést nem találtam. Ez az egyik,
amit mondani szerettem volna. De itt annyira mondják, hogy biztos butaságokat beszélek…

A másik, amit mondani szeretnék: elgondolkoztatott, amit Dobos Krisztina mondott,
nevezetesen a továbbképzési normatíva és a kisiskolák problémája. Amikor bevezetésre került
egyáltalán a továbbképzésre anno a 3,5 milliárd forint, akkor az első év tapasztalatai alapján a
második évben a meghatározott létszámnál kevesebb pedagógussal működő iskolák magasabb
szorzót kaptak. Már az első évben is, és még a második évben is lehetőség volt arra, hogy az
önkormányzatnál maradt az arra a területre jutó összegnek a 10 százaléka, amivel anno az
önkormányzatok gazdálkodhattak, és ezeket az egyenlőtlenségeket kezelni tudták
valamennyire. Sajnos, azóta valóban egységes a normatíva, és most itt a Krisztina előadása
indított arra engem, nézve, hogy azért ez nem olyan sok iskola, én mindenképpen
megpróbálok a saját munkahelyemen egy kis kutatást csinálni erre, hogy ne csak érzésekkel
lehessen adott esetben alátámasztani egy érvelést egy másfajta normatíva kialakítására, hanem
valami tényanyaggal is. Úgyhogy nagyon köszönöm Krisztina észrevételét.

DR. LORÁND FERENC: Köszönöm. Barabás Ferenc!

BARABÁS FERENC: Az általunk működtetett kistérségi társulás egyik nagy előnye,
hogy az egyik legfiatalabb kistérségi társulás. Ezt azért is mondom ilyen bátran, mert ismerem
a Borsod megyei, az ibrányi, illetve a Szabolcs megyei iskolaszövetségek munkáját. Minket
az motivált ennek a létrehozásában – illetve mindenki azonos motivációs alapon hozta létre
ezeket az iskolaszövetségeket, illetve társulásokat –, amiről Józsiék is beszéltek: ahogy
szűkültek az anyagi források, de részben a humánerőforrások is, valamilyen összefogásra volt
szükség. Hajdú-Biharban nekünk nagyon nehéz helyzetünk volt. Mi nem tudjuk azt
elmondani, amit azok, akik szintén Hajdúból jöttek: sem a megyei közoktatás-fejlesztési
közalapítvány, sem maga az önkormányzat ezt a társulási formát semmilyen formában nem
támogatta, ezért az együttműködés minden feltételét magunknak kellett megteremteni.
Szerencsénk volt, mert nagyon sok tapasztalatot tudtunk szerezni a kollégák működéséből.

A mi közoktatási társulásunk már nem iskolaszövetségként alakult meg, hanem
kistérségi közoktatási társulásként. Ennek egy nagyon prózai oka volt: akkor az OM olyan
pályázatot írt ki, amire csak közoktatási társulások, nem iskolaszövetségek pályázhattak. Mi
megalakítottuk ezt a társulást úgy, hogy önkormányzatok szabad elhatározásából csatlakoztak
bizonyos közoktatási feladatok ellátásához. Azt hiszem, erről én nem is szeretnék beszélni,
mert ugyanazon a helyen szorított mindenkit a cipő: azoknak a feladatoknak az ellátására
vállalkoztunk mi is, amire önállóan képtelen egy intézmény. Talán annyival gazdagabb a
szolgáltatásunk, hogy nálunk már középiskolák is bekapcsolódtak. A helyi tantervek készítése
során már tettünk kísérleteket arra, hogy a térségben lévő középiskolákban – két kisvárosban
van középiskola, és a gyerekek nagy része ott tanul tovább gimnáziumban,
szakközépiskolában és szakképző intézményekben – bizonyos tantárgyakból megpróbáltuk a
tantervi követelményeket összehangolni. Ez elsősorban az idegen nyelv és a matematika volt.
Különösebb eredményekről még nem lehet beszámolni. Az eredményét majd a tanév végén
fogjuk látni, de már félévkor is tapasztaltuk, hogy kevesebb problémával küzdenek a
gyerekek. Bízunk abban, hogy a lemorzsolódás is kisebb lesz.



A mikrotérségekkel kapcsolatosan szeretném még elmondani, ami viszont nekünk
dilemmánk. Most, miután megjelent egy törvény a többcélú kistérségi társulások
létrehozásával kapcsolatosan, én is úgy gondolom, ahogy Jóska barátom, illetve attól félek,
nehogy olyan következménye legyen, hogy ezek a szerveződések kicsúsznak a szakma
kezéből, és majd a különböző politikai döntések az eddigi eredményeket is majd csorbítani
fogják, esetleg fel is számolódhat ez a működés. Ezért gondolkodunk mi mikrotérségekben.
Három kisváros van a mi kistérségünkben, a Berettyóújfalu kistérségben, és ezek köré
szeretnénk csoportosítani a különböző feladatokat. Itt vannak olyan képzettséggel,
végzettséggel rendelkező oktatási szakemberek, akik az olyan képviselő-testületeknek, ahol
nincsenek oktatási szakemberek, segítséget tudnak nyújtani, illetve a szakszolgálat feltételeit
is így tudjuk megteremteni, ha a politika és a szakma meg tud egyezni két-három hónapon
belül. Sajnos, pillanatnyilag én is azt látom, amit a kollégák, hogy a többcélú kistérségi
társulásokban a polgármester urak egyelőre a pénzt látják csak. Őket is megértjük, mert kevés
a pénz a feladatellátáshoz, tehát szeretnének többletforrásokat szerezni. Esetleg ez
motiválhatja őket arra is, hogy a szakmát hagyják működni.

Köszönöm szépen.

DR. LORÁND FERENC: Én is köszönöm. Jóska, hozzád is intézem a kérdést: tudtok
abban segíteni, hogy ennek a tanácskozásnak az egyik konklúziójaként egyrészt nagyon
világosan meg tudjuk fogalmazni azt a dilemmát, amit te fölvetettél? Ezek szerint ez többek
dilemmája, ki-ki más aspektusát hangsúlyozta.

Másrészt, túl azon, hogy fogalmaznánk egy olyan általános óhajt vagy kívánságot,
hogy nehogy már ezeknek a régebbi iskolaszövetségeknek az ártalmára menjen az újfajta
kistérségi társulás, mert ez eddig üres. Ez akkor telik meg tartalommal, hogyha oda tudunk
mellé tenni valami javaslatot. Nem gondolom, hogy ezt itt fogjuk rögtönözni, de én tisztelettel
kérnélek téged is, fogjatok össze néhányan, hogy egy közérthető, az Oktatási Minisztérium
vagy a Belügyminisztérium – tehát mindazon tárcák, amelyek ebben érintettek – számára
értelmes alternatívát, megoldási javaslatokat tudjunk az asztalra letenni, vagy akár
kezdeményezni tudjunk egy megbeszélést néhány illetékessel, akikkel erről a problémáról
beszélni lehet.

Az OKNT elnökeként én részt vehettem egypár nappal ezelőtt kistérségi társulások
vezetőinek a BM-ben a belügyminiszter asszony által szervezett tanácskozásán. Felvetődtek
mindenekelőtt anyagi természetű kérdések. El kell mondanom azt a szomorú élményemet,
hogy amikor az egyik ilyen térségi társulás vezetőjeként jelen lévő polgármester úr azt a
kérdést tette föl, hogy tőle számos társulásba belépni akaró, vagy éppen hogy belépett
önkormányzati vezető kérdezi, hogy „És, tessék mondani, mit nyerünk mi ezen?”. Akkor én
azt kérdeztem, hogy vajon nagyon nevetségesen naiv vagyok-e, ha erre az a válasz hangzanék
el, hogy mondjuk több gyerek juthatna el az általános iskolából a középiskolába, hogyha
társulnának az iskolák? Amire egyértelműen az volt a válasz, hogy nagyon  naiv vagyok.
Magyarán, a gondolkodásnak még a perifériáján sincs jelen az a fajta izgalom, ami bennünket,
oktatáspolitikával vagy szakmával foglalkozókat – az OKNT tagjait mindenképpen, de sok
más kollégámat is – eltölt, hogy hogy lehetne azt a szakadékot legalább egy kicsit föltölteni,
ami a kistelepülés gyereke és egy nagyvárosi gyerek között megvan. Akkor megjelenik egy
társulásról szóló – egyébként nagyon helyeselhető – intézkedés, és kiderül, hogy ennek
kizárólagosan ezek az anyagi aspektusai kerülnek előtérbe. Én most nem moralizálni
szeretnék e fölött. Ezt tudomásul kell venni mint kiinduló tényt. De siessünk akkor mi,
szakma, segítségére ennek az ügynek azzal, hogy értelmes alternatívát vagy javaslatot
teszünk.

Ebben nektek kellene nekünk, OKNT-nek segíteni. Hogy hogyan, majd megbeszéljük.
Nem gondolom, hogy most, csak én érzem, hogy itt most ezt leírjuk, és megfogalmazom mint



mai tapasztalatot, és maradok én is egy üres általánosságban, ha nem tudunk legalább annyit
letenni, hogy mondjuk vállalja az OKNT, hogy összehoz akár egy szűk körű megbeszélést az
érintettekkel arra, hogy ere vonatkozóan használható alternatívákat vagy vitaanyagot
dolgozzanak ki. Valamit, amit kezelni tudnak.

A bólogatásból látom a hajlandóságot, hogy segíteni fogtok nekünk. Papik Péter, te,
Feri… Parancsolj!

BARABÁS FERENC:.Elnök úr mostani eszmefuttatása indított arra, hogy szóljak.
Nagyon jónak találom ezt az indítást. Hosszú évtizedek tapasztalataiból látom, hogy egy kicsit
a szakmaiság mindig mögé kerül a fenntartásnak és az üzemeltetésnek, a fenntartói oldal
mindig elviszi a dolgok lényegét egy kicsit más irányba, holott – ahogy elnök úr mondta – a
gyereknek kellene mindenek felett, az első számú szempontnak lenni. Abaújban,
hangsúlyozom, kistelepüléseken, nem csináltunk abból ügyet, hogy benne vagyunk néhányan
az iskolaszövetségben is, és egyébként pedig részesei voltunk a KEK-nek – a közoktatási
ellátási társulásoknak. Megosztottuk a feladatokat. Leültünk, és rögtön azt beszéltük meg – ez
volt az első lépésünk –, hogy ne egymás ellen dolgozzunk, hanem a gyerekek és az iskolák
érdekében, egymást segítve. A feladatokat megosztottuk, és ez nagyon jól működött. Azt
gondolom, addig, amíg az életünknek ez az átmeneti része zajlik, a továbbiakban is így kell
csinálni.

A másik gondolatom pedig az – és én inkább a döntéshozókhoz fordulnék kéréssel –,
hogy kicsit hangsúlyozzuk már azt, hogy a fenntartói oldalról a polgármesterek – én
önkormányzati képviselő is vagyok, de látom, hogy mennyire a pénz dominál, és elvisz sok
minden szakmaiságot – engedjenek már egy kicsit az iskolák igazgatóinak. Elnézést kérek, én
nem az igazgatói munkakört szeretném most emelni, de soha nem volt meg az a lehetőségünk
és hatáskörünk – nevezzük inkább így –, ami megillette volna az iskolákat annak érdekében,
hogy a szakmaiságot jobban tudjuk képviselni.

Jó néhány iskolareformot már megéltem, voltak nagyon szép elképzelések, és mindig
a pénzen buktak meg. Mindig a pénz határozott meg dolgokat. Ez különben igaz, mert az
egész életünk erről szól. De ha össze tudnánk egyeztetni ezt a csúnya politikai és hatalmi
verziót a szakmaisággal, sokkal többre jutnánk.

Még egy gondolat: az előbb elhangzott a kisiskolák és az összevont csoportok ügye,
amikor egy-egy csoport kettő, netán – maximum – három osztályból tevődik össze. Kérem
szépen, a mi területünkön sok ilyen iskola volt. Én nagyon óvatosan fogalmaznék, mert azt
tapasztaltam, hogy az ilyen összevont csoportokból a felső tagozatba jövő gyerekek talán
sokkal több emberi dolgot éltek meg az alsó tagozatban, hiszen a kisgyerek életeleme a
személyiségfejlesztés, a nevelés kérdése. Ezekben az összevont csoportokban ez sokkal jobb.
Plusz az önállóság Tudjuk, hogy ez úgy működik, hogy amíg az egyik osztálynak közvetlen
órája folyik, a másiknak közvetett, önálló munkája volt.

Én tehát történetesen azt képzelem, hogy ahol lehet, igenis, hagyjuk meg a
kisiskolákban ezeket az akár összevont csoportokat is, ha elegendő létszám, elegendő gyerek
van. A felső tagozatban már más a kérdés. Ott már, bizony, a szakos ellátottság és a –
nevezzük úgy – tudományosság elvének kell érvényesülnie ilyen követelmények mellett.

Elnézést, hogy egy kicsit hosszú voltam.

DR. LORÁND FERENC: Nagyon köszönöm. Az órámra néztem: öt perc múlva lejár a
tanácskozásra szánt idő. Úgy gondolom, Laci, neked adnék szót. Nem azzal az igénnyel, hogy
most megválaszold a kérdéseket, csak hogy… (Közbeszólásra:) Én még ilyen teherrel sem
merném a vállát megnyomni, de nemcsak az illem, hanem a kíváncsiság is mondatja velem,
hogy használjuk ki ezt az öt percet a te zárszavaddal.



NAGYRÓNAI LÁSZLÓ: Köszönöm szépen.  Nem zárszót szeretnék mondani, csak
néhány olyan kulcsfogalmat, ami valóban fontos számomra is, és természetesen az oktatási
tárca számára is.

Szerintem a „kis táj” megfogalmazás nagyon helyre tette a dolgokat nálam is. Mi ezt
eddig úgy hívtuk, hogy organikus kistérségi központ. Felvettük a kapcsolatot a Magyar
Tudományos Akadémiával is, és ők azt mondják, körülbelül 800 ilyen van Magyarországon.
Tehát a 168 lehatárolt kistérségben körülbelül 800 ilyen kis táj van, ami szervesen
együttműködött és együtt fog működni a jövőben is, mert ezt az ott élő emberek döntik el,
nem más.

Ebben jelentős szerepe van – mármint a kistérségi szerveződésben – a középfoknak.
Szenes Gyurinak is mondom, nagyon fontos, hogy a középfok megjelenjék, mert a szülőnek
látni kell ezt az átmenetet az óvodától egészen a középfok végéig, hogy hová kerül, hová
juthat el a gyerek.

Egyetértek a szakmai és méretgazdasági optimum megfogalmazásával – ezt így majd
javítani fogjuk.

Szeretném azt mondani: nagyon fontos, a tapasztalatok azt mutatják, hogy a
területfejlesztési koncepciók, az erre kiírt pályázatok, meg a kistérségi térségfejlesztési
koncepciók összehangolása szükséges. Valamikor teljesen egymás ellen megy a dolog.
Konkrét példák is vannak, amikor valaki nyer egy PHARE-pályázatot, felépíti az iskoláját, és
kilép a társulásból. Épülete van, gyereke nincs – nem sorolom. Ellentétes irányba is hatnak
tehát komoly pénzen felépített intézményrekonstrukciók is.

Fontosnak tartom a megyei közalapítványok ilyen jellegű működését. Mi már a
közalapítványokkal ebben az évben csináltunk egy országos évindító értekezletet, ahol
kifejezetten ez volt a téma. Nagyon pozitív visszajelzéseket kaptunk, és ígéretet arra, hogy ez
a fajta szemlélet meg fog jelenni a közalapítványok pályázati kiírásaiban is. A közeljövőben
ez ki fog derülni, hogy valóban hogy tudott átmenni ez a gondolat – de nagyon pozitív volt ez
az értekezlet.

Polinszky Mártának mondanám: két fogalom van, ami most a szakmai
közvéleményben többeket foglalkoztat. Az egyik az összevont osztály a másik az iskolabusz.
Én azt javaslom, hogy mindkettőt újra kellene gondolni. Adott helyzet egy összevont osztály.
Ennek az összevont osztályban való tanításnak a szakmai tárgyi feltételeit kellene valamilyen
módon közelebb vinni a szakmai közvéleményhez. Én úgy gondolom, hogy más feltételek
kellenek, sokkal jobb tárgyi feltételek kellenek egy összevont osztályhoz – például
számítógépek, internetkapcsolat –, szakmailag sokkal jobban felkészült pedagógusok, és
akkor ki lehet használni ezt a lehetőséget.

El kell felejteni, hogy az iskolabusz egy jármű. Az iskolabusz egy közoktatási
szakfeladat, és amint a buszra felszáll a gyerek, véleményünk szerint az olyan, mintha már az
iskolában lenne. Pedagógus felügyeletet, irányítást, egyebeket kell meghatározni. Ha minden
igaz, ennek valamilyen, néhány soros megfogalmazása megjelenik a legújabb BM-
rendeletben is.

Hadd mondjam el: nagyon fontos, hogy a többcélú társuláson belül, tehát a kistérségen
belül a mikrotérségek szerepe is felértékelődött. Egyik sem köthet ugyanis a másik nélkül. A
mikrotérség alapvetően intézményfenntartó társulás: három-négy-öt település
együttműködése, a kistérség pedig az összes, kistérségre gazdaságosan szervezhető feladat,
tanügy-igazgatás és egyéb, mint például a KEK-ek. Úgy tűnik, fel tudtuk vázolni a megye
szerepét – nagyon fontos – a kistérség szerepét, a mikrotársulás szerepét, és ebben az
intézmény, illetve az egyéni fenntartó szerepét.

Ennyit szerettem volna mondani. Köszönöm szépen.



DR. LORÁND FERENC: Köszönöm szépen.  Vágó Irénnek még megadom a szót –
sajnos nem láttalak.

DR. VÁGÓ IRÉN: Csak nagyon röviden szeretnék szólni. Lenne a végére egy
kérdésem, és hátha az OM részéről erre is kapunk valami választ – csak ezért mondanám el a
véleményemet.

Hihetetlenül fontos, azt gondolom, a közoktatás minőségének javítása szempontjából
mindenféle hálózatszerű működés. Rendkívül nagy széttagoltság, és azt gondolom, amiket
Papik Péter elmondott, azok pont azok a kritikus pontok, amik tényleg a fő hiányterületek:
tehát hogy az információáramlásban segítsenek, a továbbképzésben, a programok
megalkotásában és összehangolásában. Nagyon-nagyon fontosnak és kulcsterületnek tartom a
méréseket, hiszen mindannyiunknak van egy véleményünk arról, hogy az összevont
iskolákban rosszabb a színvonal, másoknak meg az a véleménye, hogy jobb – de erről
igazából nincsenek adataink. Hogyha azonos feltételekről van szó, akkor lehet, hogy az
eredményesség oldaláról is meg lehetne egyszer közelíteni, hogy melyik intézmény szűnjön
meg, vagy kit kihez csatoljanak.

Egy kulcsélménye az életemnek és pedagógus pályámnak az a huszonnyolc gyerekkel
működő nyolcosztályos iskola, amit a Mohácsi-szigeten volt alkalmam négy évvel ezelőtt
látni. Ebben az iskolában minden tanárnak három vagy négy diplomája volt. Az igazgató
akkor éppen a számviteli főiskolát végezte a másik három diplomája mellett, mert úgy érezte,
hogy annyira fontos ma már a finanszírozás és az iskolák gazdálkodása, hogy ő nem teheti
meg, hogy ezt ne végezze el. Ebben az iskolában működött az egyetlen olyan nyelvi labor,
amit az igazgató a saját pénzéből havonta törlesztett, mert egyszer ugyan az önkormányzat
engedélyezte – én láttam ezt a nyelvi labort, ott voltam –, de mire leszállították, kiderült, hogy
az önkormányzatnak nincs pénze. És mivel ez egy határközeli település, és az igazgató
nyelvtanár is, akkor éppen kezdték átképezni nyugati nyelvekre a határőröket. Abból a
pénzből, amit ők kerestek a határőrök átképzésével, és az óradíjaikból törlesztették ezt a
nyelvi labort. Az igazgatóhelyettesnek informatikus volt a végzettsége 1999-ben. Meg is írtam
ezt. Hihetetlenül jó továbbtanulási eredményeik voltak. Ma már ezen a listán nem szerepel ez
az iskola.

Képzeljenek el egy olyan épületet, aminek a háromnegyed része teljesen fel volt
újítva, amikor én ott jártam, 1999-ben, és nyolc osztályra volt berendezve. Tulajdonképpen
ezt szeretném megkérdezni. A tárca gondolkodik-e azon, hogy a bezárt művelődési házak
mintájára a kis falukban ne legyenek bezárt iskolák? El tudok képzelni rengeteg dolgot – nem
akarok ötleteket adni. Gyönyörű helyeken vannak nagyon sokszor ezek az iskolák. Az
önkormányzatok nem tudják értékesíteni. Itt nem arról van szó, hogy egy városi iskolát azért
zár be az önkormányzat – legalábbis azzal vádolják, hogy azért zárja be –, mert jó áron el
tudja adni. Ezeket az iskolákat nem lehet eladni. Csodálatos terepek például erdei iskolának –
és nem sorolom tovább.

Tehát kérdezem tulajdonképpen, hogy van-e ezzel kapcsolatban valami aktivitás a
minisztériumban, valami kezdeményezés.

DR. LORÁND FERENC: Köszönöm szépen.  A kérdés költői volt vagy pragmatikus.
Ez értelmezés kérdése, a válaszoló eldönti. Kapsz három mondatnyi időt, utána Papik Péter öt
mondatnyit, és befejeztük.

NAGYRÓNAI LÁSZLÓ: Valóban van. Jövőre ilyen átalakításokra jelentős pénzt szán
a kormány. Ez eddig is volt a kistérségi társulások pályázatainál, de én azt javaslom, hogy
majd ebéd után vagy közben erről részletesen beszéljünk. Tehát igen.



DR. LORÁND FERENC: Papik Péter!

PAPIK PÉTER: Köszönöm szépen.  Csak néhány gondolatra szeretnék reagálni.
Mindenekelőtt Szenes kolléga úrnak a középfokkal kapcsolatos kérdésére. Az anyagokban is
szerepel, hogy javasoljuk iskolaszövetséget közoktatási szövetséggé alakítani, nemcsak a
középfokra kibővíteni, hanem az óvodára, alapfokú művészetoktatásra, pedagógiai
szakszolgálatra és a középfok teljes egészére. Így lehet együttesen képviselni a kistérség
közoktatását a kistérségi tanácsban és bizottságaiban.

A kis táj fogalom nekem a szívem mélyére került. Én nagyon támogatom.
Az áttanítással kapcsolatban Sarka Ferinek annyit mondanék, hogy az én

tapasztalataim szerint azért nem megy az ügy, mert attól fél a tantestület meg a pedagógus,
hogy valaki elvitt bizonyos órát, és akkor nem lesz óra az ott lévő pedagógusnak. Ezért
mondjuk mi azt, ezt úgy kell csinálni, hogy én adok neked egy énekest, te adsz nekem egy
kémiást. Nem ment ki óra, és akkor talán megoldható a dilemma.

Végezetül: lesz javaslatom az OM felé, esetleg a BM felé is – akár jogszabály-
módosításra is – ebben a témakörben. Ezt majd el fogjuk mondani. Köszönöm.

DR. LORÁND FERENC: Össze fogom gyűjteni. Nagyon köszönöm mindannyiuknak
a részvételt. Nagyon köszönöm, hogy segítettél nekünk megszervezni ezt, hogy ilyen szép
otthont adtál nekünk, Tibor.

Azt hiszem, a program további részének a vezetését most átadom neked, merthogy
nemcsak a kulináris élvezetek várnak ránk, hanem még esztétikaiak, mert megnézünk egy-két
létesítményt, amit meg akarsz nekünk mutatni.

Köszönöm az előadóknak. Én azt hiszem, megérte, hogy ilyen korán fölkeltünk.

DR. HADHÁZY TIBOR: Köszönöm szépen.  Csak néhány technikai információ. A
meghívó mellékleteként a tanács tagjai megkapták a program további részét,
következésképpen most azt kérem, hogy a tanács tagjai, a hozzászólók és közreműködők
legyenek kedvesek egy rövid időt arra szánni, hogy megebédelünk, és ezt követően,
amennyiben ez lehetséges, az időfaktort tekintve, javaslom, hogy egy rövid sétát lehet tenni
kikapcsolódásként a botanikus kertben, illetve útba ejtve a busz indulási helyét, javaslom,
hogy a hallgatói információs központba lépjünk be tíz percre, hiszen ez egy olyan része ennek
az épületegyüttesnek, amely az önálló hallgatói munkát középpontba állító felsőoktatási
metodika egy pici szelete. Érdemes és tanulságos. Köszönöm szépen.


