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Ordas Kalocsától 14 km-re fekvő Bács-Kiskun megyei 
kis falu, csupán 446 lakosa van. Van óvodánk és van egy 
1–4. évfolyamos összevont, iskolaotthonos szervezeti for-
mában működő iskolánk. Társulásban működünk immár 
sokadik éve. Ez az iskola kisiskola. A szó legszorosabb 
értelmében kisiskola, hiszen 18 gyermek jár ide. Ketten 
dolgozunk itt pedagógusok, vállvetve immár 20 éve. 

Minden pedagógus kötelessége, hogy a tehetséges gyer-
mekek fejlődését is segítse, és lehetőség szerint tudását 
megméresse. Ehhez a legjobb lehetőség számunkra a 
Bács-Kiskun Megyei Kisiskolák Szövetsége által szerve-
zett levelezős verseny. Aki ezen megfelelő szintet ér el, 
megmérettetheti magát a Lakiteleki Népfőiskolán rende-
zett döntőn. Itt találkozunk évek óta Lezsák Sándor kép-
viselő úrral, aki számos teendője mellett fontosnak érzi 
a falusi iskolák és gyermekek életének nyomon követését. 
Ő a fővédnöke ennek a versenysorozatnak. Az Apáczai 
Kiadó matematika- és nyelvtantankönyveinek szerzői ál-
lítják össze a feladatsorokat, ők a zsűri tagjai, valamint a 
Kiadó biztosítja a könyvjutalmakat a versenyhez.

A nemzeti köznevelési törvény megjelenését már sok 
kérdés, vélemény előzte meg a médiában. Az érintettek, 
vagyis mi, pedagógusok, akiknek ezt a törvényt hama-
rosan alkalmaznunk kell, sok kérdéssel állunk szemben. 
Különösen érdekelt minket az, vajon mi történik a falusi 
kisiskolákkal, megmaradnak-e vagy bezárják őket? Van-e 
létjogosultságunk a jövőben?

Mindezek a kérdések arra ösztönöztek minket, hogy fa-
lunkba hozzuk a válaszokat. Így szervezni kezdtünk egy 
konferenciát intézményvezetők, polgármesterek, tanítók 
részére a Bács-Kiskun megye területén működő kisisko-
láknak. 2012. április 26-án benépesült a falunk vendégek-
kel. Mintegy 50 pedagógus, polgármester, tanító jött el a 
meghirdetett konferenciánkra.

Minden előadót arra kértünk, hogy a kisiskolák szem-
szögéből elemezze témáját. Dr. Törökné Móczár Györgyi, 
a Kalocsa Térségi Tehetségpont képviselője előadásában ki-
emelte, hogy a tehetségpontok kialakítása nagyon fontos a 
kisiskolák szempontjából is, ezért a Kalocsa Térségi Tehet-
ségpont már felmérte a környező iskolákban a tehetségeket, 
és azt az utat keresi, hogyan lehetne megoldani ezeknek a 
gyerekeknek az egy pontba gyűjtését. Pálinkó Gyuláné, 
a Bács-Kiskun megyei Tehetségtanács alelnöke, szakmai 
képviselője szintén a tehetségekről, az országos kapcsolat-
rendszerről, valamint a Bács-Kiskun megyei Tehetségta-
nács megalakulásának körülményeiről beszélt. Fontosnak 
tartotta, hogy ebbe a munkába a kisiskolák is bekapcsolód-
janak. Orcsik Attila, a Bács-Kiskun Megyei Kormányhiva-
tal főosztályvezetője és Lezsák Sándor képviselő úr a nem-
zeti köznevelési törvény kisiskolákat érintő pontjait, azok 
értelmezését és jelenlegi feladatait részletezték.

A témában felmerülő legfontosabb kérdések a követke-
zők voltak:

1. A valamilyen társulásban működő intézmények a je-
lenlegi szervezeti keretek között kerülnek-e állami átvé-
telre? Mi lesz a tagintézmények sorsa?

2. Mi történik az óvoda tagintézménnyel? Ki lesz a fenn-
tartója? Állam vagy önkormányzat?

3. Az állami átvétel után mit kell � nanszírozni az ön-
kormányzatoknak?

4. Mi történik akkor, ha az önkormányzat nem tudja � -
nanszírozni az állami iskolákat?

5. Milyen feladatot látnak el a járási kormányhivatalok 
az új rendszerben?

6. A nemzeti köznevelési törvényben meghatározott 
létszámmal működhetnek-e kisiskolák felső tagozatai a 
településen?

7. Az állami átvétel után lehetséges-e, hogy egyház ve-
gyen át iskolát?

8. Az állam szakmai irányítása mit fog jelenteni?
9. Hosszú távon biztosított lesz-e a kistelepüléseken az 

alsó tagozat működése, ha azt legalább 8 szülő kéri?

Az előadások vázolták a fenti kérdések jelenlegi kidolgo-
zottságát, melyek a végrehajtáshoz szükséges kormány-
rendeletekre várnak. A kisiskolák megmaradásának kér-
désére az Nkt. 89.§ (1) hivatkozva a következőket tudhat-
tuk meg: „Azon a településen, ahol legalább nyolc óvodás 
korú vagy nyolc alsó tagozatos korú gyermek rendelkezik 
lakóhellyel és a demográ� ai adatok alapján feltételezhető, 
hogy ez a létszám legalább három évig fennmarad, továbbá 
ha ezt a szülők igénylik, a települési önkormányzat kezde-
ményezésére a kormányhivatal gondoskodik arról, hogy 
helyben működjék egy óvodai vagy egységes óvoda-bölcső-
dei csoport vagy az alsó tagozat feladatait ellátó tagiskola.”

Végezetül, de nem utolsósorban Esztergályos Jenő Tanár 
Úr, az Apáczai Kiadó ügyvezető igazgatója és kedves fele-
sége, Esztergályosné Földesi Katalin mutatták be a Ki-
adó díjnyertes és legújabb kiadványait. A Tanár úr előadá-
sa megkoronázta a napot, valamint jó kedvre derítette a 
hallgatóságot, akik az egész napos „törvényi rengetegben” 
járva elfáradtak.

Ezután mindenki meglátogathatta a közeli Duna-partot, 
a református templomot és a katolikus kápolnát, a helyi 
tájházat és nem utolsósorban az „Ordasi Kisiskolát”.

Reméljük, hogy a konferencia mindenki számára hasz-
nos volt, és az új ismereteken túl erősödött a kapcsolat 
kisiskola és kisiskola között. Úgy gondoljuk, hogy ma fon-
tos szerepe van az összefogásnak, egymás ismeretén túl a 
megbecsülésnek és az együtt gondolkodásnak is.
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