
ÖNKORMÁNYZAT:OK ÉS KISISKOLAK 

A 
LI~~ .LEliE~ ··.~A·KISrELE~~LES,l()N,KÖRMÁNYzATeS .. af'iskóla.· kapcsolatát 

.e~emez~i, ha n~m ~etüIi.,~ .... ,le. gal~.H~~rö~id vi~szapíl!~~<Íst:az i.skolakörzetesí
tesre. Ezt azegy~orgyakr~nhélS~~~t"ae mas europalnyel~re nehezen vagy 

egyáltalán nemJefordítható fogalmat futcsamódon még a rMagyar nydv értelmező 
szótára sem ismeri. Anélkül, hogy alaposabban elmélyednérika'fógalbm keletkezé
sének és ezzel, együtt ezen iskolahálózat-fejlesztési politika és gyakorlat kialakulásá
nak történetében, ki kell emelnünk néhány fő jellemzőt. Ezek szükségesek ahhoz is, 
hogy megértsük a különbséget a "visszakörzetesítés" és az Új kis iskolák számának 
jelenlegi gyors növekedése között. 

Az iskol~örzetesít~s.~él~mé~t~:tni s,~rint~~felvilágosult- "~ll~arista" - állami 
bürokráci~ tqr7fu'é,s,s.~r~?. ~~~~~~j~~9Iah~19tftt . racioriaI~~ .. 1l1il:~cíza.tá~, .. szerkezetét 
teremtse meg. A' k()7P()!lti,Jicitél,lqW ~' •.• közjÓ érdekében .' részlete~SIlelőírja, mely 
közösségmilyeriállatlltj~vak~~~'~~~z~~ülliet , .• lakóhelyén, l11elyekért: kell. távolab b ra 
utaznia.' ~,o~ta~fs?yilXéÍn.re.sr~~i'3.·k?zja:,~ak; amely~t'~a~ .á,!l~. racionalitás ra 
törekedve .. oszt. ~zét #at.~f1Íói.~§~?~t:. rnegszaoja, hol múk(j~h(!t.alsó tagozatú, hol 
teljes általán()s~~kola,q.o~szerv~~("cfuei éSl)J.4yen közéP!s,Kolct;Iq4akítja az iskolák 
hierarchikusszervezó~ésének r~~djét.Ebben a rendben. a,~örzetiis~oláké a. közpon
ti szerepafalus~as té~sé~:f?~n;.~k.~rzeti iskolakhoz pedig tagiskolak. tartoznak. 

Ez a rendszerezés iri~a ' szociálista. ::Ítalakulás kezdetén megszület(~tt C az 1951-es 
tanácstörvényhez kapqo10dva), majd alakult és fejlődött, s csúcspontját az 1971-es 
településhálózat-fejlesztési koncepcióban érte el, amely a megszüntetésre ítélt tele
pülések körét is szabályozta a hierarchia alsó, illetve az alatti szint jein. A tökéletesség 
már nem volt túlszárnyalható, s törvényszerűen következett be a visszaesés. 

Ezt megelőzően azonban - az ötvenes évekkezdetétől a nyolcvanas évek második 
feléig - felére csökkent az iskolák száma. A csökkenés üteme a hetvenes években a 
leggyorsabb, s nem véletlenül ekkor kristályosodott ki az a vélemény, hogy az 
iskolakörzetesítésnek nem az alapelvével, hanem ,,kampányszerúségével" van baj. Ez 
azt jelentette, hogy a központi alapelveket siettek a gyakorlatba átültetni - ami 
egyébként kötelező is volt az i1letékes.e~c:~~máta. A végrehajtásban mutatott buzga
lom nemcsak a felettesek elismerésétkaprajutalmul, hanem kiegészítő pénzügyi 
forrásokhoz'juttattaa körzeti iskolát, a települést. CA tanyák megszűnésének gyors í
tását is célul tűzte ki az a verseny, amelyet például Bács-Kiskun megyében hirdettek 
a körzeti isk~lák székhelytelepülései sZámára: aki gyorsa.bban, több saját erővel 
létesített diákotthont a tanyai diákoknak, az külön megyei támogatásra számítha
tott.) Eközben természetesen maradtak figyelmen kívül az olyan helyi adottságok 
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- érdekek, ellenérdekek, ténylegesen meglévővagy hiányzó iskolai, közlekedési- inf
rastruktúra, stb -, amelyekkel a központi hatalom nem tudott számolni. Figyelmen 
kívül maradtak olyan pedagógiai:árnyalatok is, mint például, hogy ahatéves kisgye
rek és -a tizennégy -éves; serdü16 _ isk()lai. oktatása-nevelése nemo. hajszálporitosanazo~ 
nos feladatot jelent. Mégenn.élis súlyosabban esett latbciaz, hogy az oktatás csak 
egyike volt a raCionalizálandó,területekhek:A ffielghirdetett és végrehajtatott telepü..i 
lés politika nyilvánvalóan súlyos, helyrehozhataclaIl -' károkat- okozott a- t~rsadalmi 
élet minden területén. Ezekközülaz egyik volt cSak, hogy egy jól-rosszul működő 
iskolah~lózatot feIUlróLvezényelve alakított át, illetve szándékozott átalakítani. 

A nyokvanas évekfordulóján-elején már világosan látsZRft,hogy a "körzetesítés" 
nem folytatható. Első Jépésként mégcsak a körzetesítés folyiatásárilirányuló buzdí
tás maradt kiapárt-:- ésállariü dokumentumokbóL Az 1985-ös új oktatási tÖrVény
hez kap~solódó végrehajtási_-utasításmeghatározott esetekben már engedélyezi új 
falusi .kisiskolák -alapítását, is. N émely, akkori '. vezető kvázi-hivatalos nyilatkozata 
indokolttá tette azt a félelmet, hogy a körzetesítés után most a "visszakörzetesítés" 
kampánya következik: ~inden falunak vissza kell adni az: iskol~já~! _ _ , 

A nyolcvanas évek elején már látszott, hogy az ettől való félelemre nemigen van 
ok Atársadalom demokratizálódása,a hatalnlÍ centrumok gyengüléseieffélekam
pányoknak nem. kedveztek;,nehezen ' voltelk~pzelhető; -hogy egységes "ajátllást"; 
"irányelvet" parancsszóként értelmezve, akár szakmai racionalitás érveivel·alátá
masztva is néhány éven belül újabb alapvető változásokat lehetne végrehajtatni 
iskolahálózatban - a helyi közösségek akarata ellenére. 

Az iskolakörzetesítés folytatódott, bár finomabbéSzközökk~l.Ariyölcvariasévek 
utolsó h,annadában szint~_sp0I?:tánm,~don terj(!qt ~l_amegyékben az oktatási költ~ 
ségek fejkvóta szerinti elosztása az-iskolák között •. Ez akkor azt jelentette, hogy az 
iskolákakörzetükbe tartozó.tanulók száma alapján kapták a működésükreszánt 
pénzt. A körzeti iskoláknak tehát közvetlen anyagi érdekeik fűződtek ahhoz,hogy 
beiskolázási körzetük ne csökkenjen egy-egy új iskola felállításával. A "fejkvóta" 
bevezetése csökkentette a szülők manőverezési lehetőségét, azt, hogy a kijelölt kör
zeti iskola helyett a jobb közle~edési helyzetben levő vagy egyéb szempontból von
zóbbnak talált másik iskolábajcirassák gyermekeiket. A körzeti iskola akkor is meg
kapta a "fej kvótát" , ha, a gyerekek, egy része másik jskolát válCisztott, a választott 
iskola p~dig "ingyen" volt kénytelen ellátni a kÖrzeten kívi.iJi gyereket. 

A lakossági mozgalmak a nyolcvanaséy-ek vége felé még gyantJ.snak ~~ítottak, a 
"szervezkedés" d~kéje a politikai ellenfelet, ha.. nem az _ ellel1s~get~élyegeztemeg. 
Éppen ezért _ volt gyakori az _ a fóható~ágivélerpény~ hogy "n.em ,_ a .lakoss~gnak~ . a 
szülőknek kell az új iskola, hanem egyesek bujtogatnak,agitálnak,s~ervezkednek" 
- nincs .tehát valamelykörzetesít~si "élIlomália" .kiküs~8Rölésérőlszó,.h~ernegy
két fe1~lőtlen izgató ról. Enl1ef ell(!nére az effajta poli~ikai iskol~t _ n~m járt falusi 
lakosság az életképes településekben egyre gyakrabban nyúlt aközös véleménynyil~ 
vánításának olyaneszközéhez, mintaz aláírásgyújtés, a sok aláírással támogatott 
petíciók. A kilencvenes évekbpl visszatekintve azt is megállapíthatj~, az önálló 
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cselekvés, útjait kereső' falusi társadalmak a demokratikus átalakulás előhírnökei 
voltak. 

Az ,~iskolakörzetesítést" és "visszakörzetesítést"egyazo,n politika két ellentétes fo
lyamatának tekinthetjük: az utóbbi is abból a hipotézisből indul ki, hogy az oktatás 
állami monopólium, az állam (vagy az állampárt) osztja szét így vagy úgy a polgárok 
között. Ebben az értelemben nempevezhetjük "visszakörzetesítésnek" az új ki5isko
lák tömeges megjelenését, még" akkor sem, ha, más értelemben - a körzetesítés 
"visszacsinálásan

- az eredmények nagyon is hasonlatosak. (Megjegyzem, hogy a 
fogalmaknak, illetve folyamatoknak itt kifejtett értelmezése utólagos "bölcsesség": a 
jelen vizsgálat során magam is az iskolakörzetesítés ésvisszakörzetesítés·azort::tör
vényszerűségeiről gondolkodtam és írtam, amelyektől itt elhatárolódom.) Mát nem 
az állam (párt) tervezői gondoskodásának és gondolkodás ának megváltozásár61 van 
szó; Az 1991 ~es önkormányzati törvénnyel az iskola alapításáról, fenntartásárólvaló 
döntés azérintettek,.illetve választott képviselőik, az önkormányzatok kezébe került. 

Iskolahálózati "adatok 

Néhány adattalillusztráljuk ,a fentieket. Azokat a tanéveket kiválasztva, amikor az 
iskolák száma a legmagasabb és a legalacsonyabb volt, hasonlítsuk össze az.alábbi 
statisztikákat. 

I. TÁBLA 
Az iskoldk szdmdnak alakuldsa 

Tanév 
1945/46 
1988/89 
1989/90 
1990/91 
1991/92 
1992/93 
1993/94 

Ai iskolák száma 
7.440 
3526 
3.527 
3.548 
3.641 ' 
3.717 
3.802 

Apedagógusok száma 
24.724 
90.620 
90.602 
90.511 
89.276 
88.917 
89.655 

A tanulók száma 
1.096.650 
1.242.671 
1.183.573 
1.130.656 
1.081.213 
1.044.164 
1.009.416 

Az iskolák sz:ima úgy növekedett az elmúlt tanévekben, hogy a tanulóké csökkent. 
A pedagógusok számábárt is tapasztalható kisebb' mértékű csökkenés. EgyréSzt a 
tanulócsopoftokbantátitil6k siímalett kisebb, niásrészt az új' iskolál( szívják fel a 
többletet. Az illesZkedésperszenerrt 'pontos: az ehl1últ két-három tanévben ismét 
nőtt a képesítés nélküli pedagógusok és a betöltetlen álláshelyek száma. ' 

Az elmúlt néhány úuiévbeIl a hálóZft egésze többf6ntosmutató szempontjából 
jelentős javulásróltanúskodi~.E~érit' min6síthető a "mamutiskolák" számának és 
méretének s'az egy pedagógus ra jutÓ tanuIók számáriak csökkenése is. Csökkent a 
váltakozó tanítás, viszont egyre "tÖbb' ,iskolában vari napköZi, illetve szerVeződik 
iskolaotthonos tanítás. A többesatŰinás finanszírozás' és a céltámogatások eredmé
nyeképpen jelentősen n.Ótt a tornaterehlmel rendelkező iskolák száma is. 
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Még ennél is figyelemreméltóbb, hogy az osztatlan rendszerben oktató iskolák 
száma az elmúlt öt évben folyamatosan csökkent, niiközben a részben osztottaké 
növekedett. Bár az osztatlan (rendszerint egy tanító s) kisiskolák pedagógiai hátrá
nyát meggyőzően nem bizonyították, kétségtelen, hogy ez az oktatási formanépsze
rűtlen a szülők körében: a nyolcvanas évek második felében a kisiskolákkal szemben 
megfogalmazott fenntartások többnyire az osztatlan tanítási rend elutasítását tartal
mazták. Az iskolák és a fenntartó önkormányzatok arra törekednek, hogy legalább 
részben osztott formában oktassanak: ez több tantermet, pedagógust igényel ugyan, 
de jobban megfelel a hatékony iskolára irányuló szülői várakozás oknak. (Az 1988-
ban még 460 iskola működött osztatlanul, 1993-ban csak 418, a részben osztott 
iskolák száma viszont 120-ról 193-ra nőtt.) E változásban egyértelműen kifejező
dik, hogy az iskola fontos az önkormányzatok, a települések számára: e modernizá
lásban valamely központi akarat még közvetetten sem játszik szerepet. 

Ha pozitívan értékelhető a teljesen osztatlan tanítási rendben működ ő iskolák 
számának átlagos csökkenése, akkor egy negatív mellékjelenségre is figyelnünk kell. 
Arra ugyanis, hogy - kismértékben is- növekedett az osztatlan tanításban részesü
lő negyedik osztályosok és a felső tagozatos ok száma. Ha kisiskolások körében az 
osztatlan tanítási rend hátrányos volta nem is bizonyított, a nagyobbaknál ugyanez 
már nem mondható el. Sok esetben átmeneti (vagy átmenetinek gondolt) megol
dásról van szó: az önkormányzat abban reménykedik, hogy néhány éven belül 
benépesül majd az iskola. Csökkenő születésszámok és az iskolák erősödő versengé
se mellett ez azonban gyakran nem következik be. 
Felülről-kívülről igen nehéz olyan támpontot találni, amely segítene országosan 

vagy akár kistérségenként eldönteni, hol érdemes iskolát fenntartani. A leglogiku
sabb támpontnak látszik a település lélekszáma. (Az egy korévhez tartozók számát 
átlagosan a lakosság 1,5-ének szokás tekinteni.) A II. táblázaton jól nyomon követ
hető, hogy a lOD-nál kisebb tanuló létszámú iskolákat fenntartó önkormányzatok 
lakossága igen eltérő nagyságú lehet. A 200-nál kisebb lélekszámú falvak gyakorla
tilag nem tartanak fenn iskolát, de a 200-500 közöttiek már jelentős számban. A 
kisiskolák több mint fele olyan településen működik, ahol a lakosság száma kisebb 
1000-nél. Ha a népesebb kis iskolákat vizsgáljuk meg, akkor is hasonló a kép: 21-50 
közötti tanulólétszámmal ésszerűen (osztott vagy részben osztott tanítási renddel) 
lehet működtetni a.lsó tagozatos iskolákat, a 100 körüli tanulólétszám már teljes 
általános iskolához is elég lehet. Az ilyen nagyságú iskolák több mint felét az 1000-
nél kisebb falvak tartják fenn. A 10-nél kevesebb ta.nulós iskolák zömét ugyan 
szintén apró- és törpefalvak tartjáK fenn, de jelentős számban működnek ilyenek a 
viszonylag nagy léleksz:ímúakban is. 

A legkisebb iskolák területi elhelyezkedését vizsgálva azt érdemes kiemelni, hogy 
az ilyen kisiskola a kilencvenes években tipikusan ap ró falusi intézmény (lásd 1. 
ábra). A hetvenes évek kisiskolái még jelentős számban voltak jelen az Alföld tanyás 
vidékein. Aligha tévedünk, ha azt állapítj uk meg, hogy a nagy múltú tanyai kisisko
lai hálózat - <mivel a tanyák mögött nem áll önálló önkormányzat - nem szervező-
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dött újjá, s feltehetően nem is fog újraéledni. A kis iskolákat ma az önkormányzati
sággal összefüggésben indokolt vizsgálni. 

II. TÁBLA 
Kisiskoldk tanulólétszáma a települések lélekszáma szerint (n ilL %) 

T aIlUI6k száma 
Település lélekszáma 1-10 ll-20 21-50 51-100 Összesen 
1-200 1 O 1 O 2 

50,0 0,0 50,0 0,0 100,0 
201-500 30 83 35 10 158 

19,0 52,5 22,2 6,3 100,0 
501-1000 12 43 170 168 393 

3,1 10,9 43,3 42,7 100,0 
1001- 30 42 145 203 420 

7,1 10,0 34,5 48,3 100,0 
Összesen 73 168 351 381 973 

7,5 17,3 36,1 39,2 100,0 

l. ÁBRA 
Az 1-20 közötti tanulólétszdmmal múködó általdnos iskoldk térbeli elhelyezkedése 

e -Ianulólétszám =11-20 fó 

Á. -lanuJólétszám = }.1O fő 

@ Híves T. Okwáskulat6Inl.1994., Fonás: MKM SUtisrtikai O. 

Az önkormányzat mint iskolafenntartó 

Az önkormányzati választásokkal apró falvak százainak hullott az ölébe az önállóság 
- annak elónyeivel és hátrányaival. Az oktatásügy természetesen ezután is, ahogyan 
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korábban, beágyazódotta makropolitikai;makrógazciasági 'összefüggések 'egészébe. 
Ezt azért érdemes han~súlydzrii,: me~,az .ön~ós~--ahogyan~ a . korábbi 'hierarchi
kus tagolódás - ,~társádalmitevékenység;:min~enterepétáth~tja,. új '., ismereteket, 
techni1,clkat . követel, újratanulást, 'átképzést:igényel .. aszó,tág .értelméb~n. Mert 
jóllehet voltak előzményei az oktatásügyben afalusi öná1l6~ágna:k, csupáha néhány 
sikereskís.érletreépítenialighalehetetti

• 

Feltún6·növekedés,mtit~tkozik,aiiskoIák;számában:.iaz·li956,.:,.1961.·közöttiidó;.. 
szakot kivéve (az mezőgazdaság és vele az aprófalvak önállóságának rövid legújabb
kori időszakában) 1949. óta most figyelhető .meg először az általánosiskolák számá::-

nak tl~ve~edé,s7' rnégpe~i~ j cs~kkenőtan~lós,z,átnlnep'et~·~f ~rra ufal,. hogy az 4j 
önko~Tat1yzatokszazain,a,Kszinteelsődolga volt az i~kol<itelepítése~ visszaállítása, a 
körzet~'is~olábólv~Óki"álás.) ., , ..... , .... 
Mié~ransziiksége. a falr~é1k is~()lár~ ~s~:le~~ly~~~et?eH.is', .é1lIükoraközponti 

iskolá~r"aló bejá~ás.·kiilönös n~~é~é&et:n~1l1'~k()~,·.~ik~r~:központiiskolapé14á~ 
ul bi~~'?~~~~l1itudj~' a kíván~tos sze111élyiés. tár~íf~l~~t~lek~t?''f:~kintsünkát néhán,y 
olyaÍ1·tenyezót~ ·amelyek.I11:gy~~éÍzhatl'íka~ön~fse,fet.:E~~:r~~o~átjuk,. hogyez~k .• ~ 
ténye~~kagyak0rl~tba~ nTrnöriálló,an :~~tl1~y"fi~~f1< ~w~ástátszövik,az 'egyes 
döntés~kben az, egyik vagy a másik mozzanatnhl<:jut' nagyoblY szerep. ' 

Az iskbla'mint a'idrsddalom szimbóluma 

A tsz-:ek .• összevonása, ,a • felgyorsult elv~aodás. után 'agyereke~."eladása" volt az 
utolsóJépés, ami.ellensok Jalua·rendelkezésére'állószúkös' 'eszközökkel annak 
idején,a;végsőkigtiltakozni igyekezett l~llláSokpedig~patiával vették tudomásul~ 
hogy megint elvettektőlükvalamit: 
Az· iskola e1vitelenem;egyszerúenannyit jélellt, hogy a gyerekek is ingáznikény.:. 

szerülnek - ha mégoly kedvező feltételek között is. Az iskola a társadalomszimbö.:. 
likus jelenlétét fejezi ki, a . kulturáli~tőkébőljvaló'részesedést,agyermekeksorsáért 
viseltt~sadahni felelős~éget .. Hiányai pedigall11i~dettőll~alOmegfosztOttság étzé~el"" 
hetó eleme~;Természetesennemaz iskolarend~zerútanll1.áStól·érzimagát. megfoszt~ 
va az iskola nélküli település, hanem a helyr iskola épületében, ,. berendezésében, 
pedagógusaiban, tevékenységében tárgyiasult kulturális tőkétől, gyermekeik jövójé
nek, életút jának társadalmi biztonságátót. a ellemzőnekpínik,hogy.a központilag 
kevésbé korlátozott terület, az óvodai háló~t'Visz<>ntbó~ült.) 

Ebben a ra~aszkodásban j?cskánvan irracionéll;s elplll(~ivel nem tudottT:eg~ir
kózni. az ·,,~ufklarista"&ond~lkodá,s): ..• ~,O?jektív~n"·:s~mIéI~e nyilváh' fontosabb a 
munkalehetóségek, az ~t~',alalclsviszonyok~tb. j~yításcl' mint a helybéli, is~ola. 
Magukazérihtettek-.haszabadegy··1975-ös,.e~~talánne~.r~pr~en~atí~.t~yai 
kérdőí~~s .. felvételünk .e~~d~ény~i~~hivat~~:z~~ :is'el~bb~e .s~roltélk~k~ta feltéte
leket, mint, az iskolá~'aI11ik?~"ra5i?nálisan"gondol~odIiak.'~ érzel111i. kötó~és~k, 
illetve a bizonytalanság és magára hagyottság szülte ag~qdalmak azonban erősebbek 
lehetnek a'racionalis érvelésnél. . . 
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Ezeknek az emocionáli~\téllyezőkneka l1atását 'nyjJvánvalóarierősíti;liogyaz;isko~ 
la megtattásának, visszah0iásán,*-,teIepítésénekkérdéseJeggyakrabban nemIllás 
lehetőségek egyik alternatíyájaként.vetéd~k fel, hanemaZ-elórelépésegyetlendehe(
séges útjáriak látszÍk,ÚJ;~unkah~lxeket;telei?ítenirhtatépíteni" jelentősenja~ít,~ni 
a helyi infrastruktúra •. áUapotán"stb ..• ne~csak, nehezebb;feladat,:hanem gyélkf,fuJ. 
kivihetetlen is. Ezeket helyettesítheti az iskola ,L, és 'eznemcsaka·hdyivezetok 
demagógiája, hanem ~Qk Ealusi:közÖ5ség'mélyenátéczcdtkívánsága' iSI'. 

Az 'inga, kilengése. 

Az isj{61a. önáll" . '1Ilt1k(;~%~~~r~ ~.a!~, ((!eIIl, egy :~~t~~\,,~k<lr,íb~i h~l?\e.t~;t~1s 
gyakorlata. Olyan település~k' kényszerültek szo'rosés)4j~ra!chj~llsfiigg6~é&lj~p 
együtrdolgozni, ameIY~~~~JQf!épe~jik" •• ~sni~,l~l~ke.z.~ti:~o:va~~r,F~.~ás~?,is~(>M.~a
ik,. st~:.egymáss~ .l.1e,If1ze~é~~~tP.;~t;~~m~eállíto~~,.,,,~gy.ri\Y:fh~álásr~ké~frt~tett~;g~~~ 
a hat~~9máltal kjJ{énrs~e!~tte~f'h~ttm§,k~dé~~*gy9rsa,pfe19Q1TI~?tl*:~i '?l1*Yqsll
ló kisis,kolák, 'ill~tye.~.~~~111an~\.,8tl~?rITIáprp~()k " fl,é~~<yig titko~t ~éÍf(jrönv~pe~ 
szemlélik a,nel"IÍ;F~g~Ai;In~9k~~p,~f,1·~i!mBg4 riy4tis .yerg?4ését.;;.; '" . ...... . ... ' .'.~' ,ii' ::'::i" • 

Határozott ped~gpgi~~i~~~ks~ql9-*i1h~.1ytisk()l:;tműk9<:tés~::tnellett".~Pa:ez~Wr~k 
csak egy részétsÍkerül a gy~k~rl~tba is átültetni, hirtelen mutatkoZhatnak látványos 
sikerek. De tulajdonképpen siker lehet Il:l.á,.- az is, haa.~,é~t~lmis~gét v:e~ztet~f~Hb~ 
sikerül egy-két pedagógust letelepítenie. E.t;.nél awnban gyakí-anlényegesen többről 
van. szó. 'A függetlenségc)lyanembeti.erOforrásokat mqzgatmc:;gratnelyek láthatat,
lanokés . hozzáférhetetleriekmindenfajia':központihafalom számára.cPedagogiai 
kísérleteik . ind1,llnakezekb,~l1."az.,;.iskolákban, "sajáter9s fejlesztések: :liiogymekkdra 
innovativitást válthat ki a szabadság, a+t mutatjaapályáiatokonrésztvevók szá,rpá-'
nak din~ikus' emelke4~se .b,~melyal<;lpítványt~ vagy .. k9rmányzati: szervet vizsgal-
j unk meg. . 

Ha ezt az. összefüggést tártj~ks~melótt,akkorÚgyfogalrnazhatu~k, hogy azjl1ga 
kilenge,tt: ·a faluúkRzösség~k,;önltor1nánY'zat0~kiszabadulva;a,hierarchia,rendjéből, 
esetegként ésszerűséget:is,eilvetve· élnekfüggedenségükkel:AzönáHóság,· az' önként 
vállalt felelősség örömei iSll}egmutatk0~Íka kisiskolákJiövekvő. siáinábail. 

Gazddlkóddsipélsze?'\úségekéskényszerek 

Harmr4sqrbanegy eigé~zep.m~s~emp911Jot is figyeleInbek~llvell!;\jill,k:. bizonyos 
gazda~á~Rssági .. megfo~ tplá~.?kat·I!\z;~19b,biekke~;s~~rn.b~J:1.:ittCl. d~~tések "tis~~<l" 
racionaHtásár6lvan ,.$zó.~~1911 .eil~mt~~t. igépY~~J:1eat{::l' kérdés,,~()gy .'. az. öljáUR 
kisiskol~ fenl1t~r~sa,. t~lepíté~$n;enIlyiben' t~1:lj49J:1(t4aió az .. öf}kprmáqyzatir,?~/ 
vén y~tt~s,ának~.I·meil)'l1yi, .-$it,~tP~t . j átszarqlt '. hépl1e: .• tényl)g~~ .•. téÍfs~4alPWpoliFH{ai 
megf()fHohí~ók,; f11~~l1yi,s~eF~B9,. Y~,crbl:>~n ,a p()litfk::liB~P~lizm-~s~ak: .. 1;él1y <l?()r.~ 
ban,hog)' ~gy~s, ~~ltámogClt~~k. aIq~lé~s~cítn4. iskolak . .fennt(lnás~~: k~dy~zne~~' 

A lOD-nál kisebb tanulólétszámú iskolát fenntartó öIlkqrIJ].ányzaF ~ventc:: félmiWsS 
külön költségvetési támogatásban részesül. Az összeg odaítélése ugyan pályázati 
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úton történik, azonban a vitatható eseteket kivéve minden önkormányzat megkap
ja, amely csupán egyetlen ilyen kisiskolát működtet. A vitás esetek többségében 
arról van. ,szó,' hogy a -' rendszerint csak alsó . tagŰiatúiskőlát működtető - önkor
mányzat a "körzeti" felső tagozatú iskolának csak hasznaIója-'evagy részbeni tulaj
donosa.Ha ugyanis tulajdonosi jogai is' vannak (és . élvezi a tulajdonlás előnyeit), 
akkor vitatható, csak egyetlen isk()lát tart-e 'fe~~, .vagyégyegész valahányadrész 
iskolát,saz utóbbi esetben esetleg nem érvényesek a prefer~nciák. Az évi félmillió 
forint nem hatalmas összeg, de megfelel 12-13 általános iskolás utáni normatív 
támoga.tásnak. 'Egy kistelepülés önkormányzata száIll#a ,éppen. elég magas · összeg 
ahhoz, hogy azönállósodásÍ és az elszak:adásitörekvésekn,ekkedvezzen. 

A feIltin kívül isvanriak olyan - inagán~ ésközalapíivát;Iyi-forrásök" amelyek 
kifeje~tt:en a kistelepillések iikoláit iámogatják.Báragya~orlatban (nem a statisz
tikábaIl) .. rendszerint. nehéz' meghúzni azt a. ha~árt; ameddig ,~kistelepülésről" lehet 
beszélni, az ilyen címen elnyerhető támogatások is kis iskolák fenntartása mellett 
szóln,üc ' 

Az oilálló iskola dfága ugyan, de gyakran 'olcs6bb, mitlt: nias tel~pülésen 'taníttat~i 
a gyer~keket. Különösen akkor érvényes ez,. ha a szoms~d település a költségvetés
től kapott· "fejkvótát'" jelentős mértékben kiegé~:zíti, saz ekként megemelt normatí
vát kétiabejátók utánÍs. 

A p'bzitív indokoklnellett kényszerít6,kör~ln1ényekft isszámításbakell venni. 
Ilyen lehet a hétköz~ diákotthonok megvaltozott tulaj dona. ~ körzetesítést különö
sen azj\l~öld tanyás térségeiben atanulókhétközidiákotth~nokban val6 elhelyezé~ 
sévels~rvezték. Az önkormányzati . törvén!~yomán~ a . diákotthonok. is;- i~kölai 
kezelésből' - az önkormányzatokhoz kerülteK. A tulajdorios önkormányzat dönt 
arról,ffiiként módosítja 'a diákotthon fuiikci6jái:, a törvényes lehetőségek között 
hogyan siabja meg a térítési díjakat. Előfordul; hbgyaz'azönkörmaI1yiat, arrielynek 
területéről a tankötelesek 'hosszú idő óta a· SZOITlszé'dof tdepülés'diákOtthonápan 
nyertekélhelyezést, már nem tudjákvállalrii a téJHtési díjak kiegyenIítését, kénytele~ 
nek sajaterős fejle~ztésre. ' . . . '. 

A gazdasági válsag egy előre alig' szamításba vehet6szeinpontból 'közvetlenül is 
érinti a kisebb településeket. Atanulóknak'-'-sokszor 6vod:istól felső tagozatosig-a 
központba juttatását az ingázó Il1unkásokatszállítÓ buszok segítségéve! oldották 
meg. Ezeket a buszokat a vállalat fizette, így a tanulókutaitatáSa külön költségként 
nem jelentkezett. ~csődbejutott vállalatok először a: ingáző munkásokat bocsátot
ták el, ezzel együttmegszuntették buszjáratáikat. Az érintett örikormányzatoknak 
más megoldást kellettkeresniök: a lehetseges megoldások egyike ahelyb'enműködő 
iskola. Itt ~bocsátjuke!őre, az iskolatel~pítés.~~ak.e~i~ea lehetSégesreagálásdlaiak. 
Esettanwmányokból tudjuk, hogy egyes önkorináIlyp1tokpéldául.~ikrobusit vásá
roltak, amely el- éshazaszállítja az iskolásokat is egyéb feladatai 'mellett; 
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A körzeti iskolák bizonytalan helyzete 

Az iskolakörzetesítések nyomán létr~jöttált<ll~no~ iskolai hálózat részben n~agáléÍ§is 
volt. azqkra a népesedési. foly~matokr~l, .. ~IIlely~ka~. qrszág aprófalvas térség~~Ren 
bekövetkeztek,részben hozzájárult~zc:,lmek a.!folya~atoknak a .gyorsulásál1<?~;.a 
csökkenő lélekszám javarészt az ~lvárld?~lás. k()v;~fkezm~nye, de a f~lusi • CSal~48k 
gyerrn.e,kvállalásiszokásainak az.általánc:>so~sz~gos trendhez való igazodása is ma; 

gyarázza.. .. ;.!. . .: .'. . .;. c.! 

A kqrzeti iskolák és a télgiskolák,a~is~qla~z,ékhylye~ésaz isk()lapélküli t~lep%~~~~ 
feszültségekkel és rnegol~~~laI1prol?lél11áJ%al.t{!le együttmlÍkö~é~e egyens~lyi.h~~y
zetet !alakított ki, jóllebe~a.kényes;éstör~kenyegyensúly helyzetét.Agyenl1ek!~t
számc;sökkenése nem állt meg, só.t ü~~Il}e,éppenak,ilencvenes években, 0Fszág()~aIl 
is gyorsult .. A· tanulólétS2:éÍtil.9(j145~9:.~seJ:lfgyl1l~rtékbenérintiazokat. a". köp'yri 
iskolákat,amelyeket magasabbtartulól~f~~l11hefogadására ala,ldtottak kLMúk()dé-c 
sük biztonsága, tanáraik állása annak leszfüggvénye, sikerül-e megtartaniok ta.~.lJ;fló.-:" 
ikaciNc::m egy-:-két: gyerekről v;an,szó,~lkiket,szüleik tnás iskolába, ,~ástelepl,il~sre 

járat1J.~., .. '! . . .. • ...• > .. .•.. , " ...... ,;, • . ..• .' 
A h.agyományos, kijelölt körzetii~~()l~t~a,si!l#p bármely önk()rmányzatd()nF~yt: 

ágy, hogy tankötelesei számára önállÓ iskölát létesít, vagy (!gy filásv< öJ:l~ormány~~t 
iskoláját yálasztj,a .. A kisebbkörzfti, .~S,~91~t,f9~3Q taI}ulq. kiyá~ás~gy~,orlatilag 
már.1l:"l11köd~sképte~ennéteheti,! ~eJegjob~.~setp~l1' is. néhány pedagógus fö19s1~g~s
sé vál*:.Mivel b~rmelyönkorrnál}y~t'stint~R~mik()r dqnth,et~régi körz~ti i~ko~:l 
ellen, .a kis tanulóléts~án1ú. kÖrzeti ükolákhelmt:~reI1~viilbizonytalan9~ vált .. A 
társulá$iszövetségek - e~kr91lesz mégiszó ... -c- éldn~kugyanbiwnyos jogi :v:édelIl1e~, 
ám ezen az alaphelyzetenllem válto,zfatJilak,·I~gfeljebb.az újhelyz~thez alkalmazk()
dás id<fjét növelik meg.kisebhvagyiIlagyobbITlé~tél<beJ:l. . 

A tap.l,1;lólétsZéÍm áhalánoscsÖkl{el1é~eésafejkvóta.'szeúntiJ)ormatív fin~nsz~r()zá~ 
hallatlaIlulmegnöveliaz önkonp~nyzat()~.~s~:e,g}(es iskolák:érd~.~eltségfJ am~Ilé1 
több tanuló "megszerzésébe~i. 'Ezért fordulhat elő~ hogy egy j ó. ~nyagi~e,lyz~tbell 
lévő önkormányzat példálll megelégsz,*.a. ta,.tlu1ék ut~l} járó . költségvetési .tálTIoga
tással, nem kéri el.azt a többletet, amelyetHwg~.erejéből fo!dít az iskq1ára, ~a e~n 
az áron magához csatolhat ja egy s.zomszédos .önk9rmányzattanköteleseit. 

Ez a magatartás látszólag. elleIltmonda,nnak, . amit : korábban.lTIe~apítottllnk: 
egye~kistelepülések ,azért ~ényszerülnekönállói~kol~tf~Ilntartani, mert ,a régi· kör~ 
zetközpont túl sokat követel a tanulRkér~ .. Azell(!n.tmondá§ azért látszól~gos,m~rt 
mindk,~teset. előfordul. A váJ~ztptt Il1~télrtást tö~J:> t~nyező határo:lZ<llTIeg,; eJ~ő~ 
sorban, az önkormányzat és aziskolag~<;lasági .}1elyz;ete, illetve,azoktatásgazgasá
gossági szemp()ntja~ . (EgyesöI1kormán~tokbecsléseszeri.nt legkedyező~lenebl? 'a 
100-200 tanulólétszámú :iskolák,műkö<;lte~ése: .már.nero járnak a kisiskolcík·ut~ni 
kedvezmények, a normatív támogatás pedig nem elegendő a működtetéshez.) 
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Az öná11ó'kisiskolákp19hlémái 

Az isk~l~függetlenné válása, azaz a szervezeti hierarchial~boIJ.ll~s~öl,1q1~gápanis 
változásokat okozott;, Az egykori .. tagiskolák (alsóitago~tosiis~0Iák)önállókká Y41-
tak, azisk0lavezetó~jgazgatókkcC Az lÍjfalusiiskolaigazgat~~j,9gih~lyzeteugyCll1 
világos"i~epénzügyilegrendszerint,k~yésb~:.á1t~áh.al1;in~RI .. k~pj.ák~eg~zjgazgatói 
pótlékot.,.QKérdés~s. p~rsze,hogy. egy kéttaIlítósJskola,·;~g~~tój#iis.~gymolyall 
vezetóipódék. kel1ene-~megil1esse,mint:egy.80ipedagóguss~múWödót,.~z·viszo!lt 
tény,ho~a~ önállóis~olaigazgatófelelósségenagyobb és.muI1kája.isröbb,mirrta 

tagisk~lét;vezet()jéévolt.),. ... .• .... . ....•. ". ........ . ...•..•...... ' .' ....., .....•.. 
A legt(jbqp robl~mát'azünfö.rmáciÓhiéÍ11y'Qk()zz<L! ~éÍrm;ilr~l1lJa!?yraiisér:ték~lil~r ~ 

pedagógusok -,>máiakik.l1étgyraértékelik:-;a szakmai ,önálló~ág~~':iez,tdoggal nero 
tekintikrazonosnakázial,· ... h()gy .. teljesen'saját.et~j~kreikc::1L.tánl~~kodtii()l<.;Nen:l 
alakukkia szalariai •. toy4hbképzésekrends~r~;',~in~enek,öly~;f~~lJrook,~pl az ;4j 
igazgatRkismeretet,gyújth~tnéhek·és.,tapas~t;~lat()tcse.rélhe~néhe~ .. (Egyéni.jelleg.?e
tesség,I~het; dejólm4tatja~ztapr:ob1é~éÍt,hogyjY~1l;!ah91~~J,jg~~~~ó;feQdszere~ 
sen beR~retzkedikivolt .,anY.aiskol~j.ának,.tanlestjil~ü~rte~ezl~t~i~~~.<högy!egyáltalán 
szakmai kérdésekról halljon.) Vannak továbbképz,ések, szakmai n~pqk~nagypbb 
városokpan, ... de nénielyil{:Ígélzgatónemikap TIl1eghívót,'1TIe:rt:,~.;sze'l;V~ző.öqk9rmmy
zat nell1;.,t~dja ponfpsan, .. l1}elY~k,az .újo~nanQnáll~slJkisJ~ol~.~Egy~di.,eset" ·ge 
elófor41l.lt'az' is,· h()gyaJ-egyik Jalu~i] ÖIl,kpJ:IIl~~~<l~ k(jplY~kiml,gy9b,~. település é"" 
nek taiiárát kérte fel"hogy:külötl dJj~zásért;;,szaJanflÍfelügyelete~"fgya.koroljon;·· : 
,A megy~ipedagógi\~:in.tézete~; elbhoIiyt:a1mo~t*;, a~1J0K~re~ds~r,IT\ég,~,,~lgtt: 

hullikBiét"hogytényleg(!,sen,múködni kezdene; N elJFa ;,kézi~ezérlés':, OákQzpöm:i 
irányításYhián~i~,· hanema sza.krnai; tan4GS~déÍS ,:illform4qiQara:J;r):lás, .bekapcsplódás 

a szélesehqpedagóghsszakfn~b~~. . ... , , '"' .' . . . .' . ....' .'. • 
Az öná1lós~gtovábbi:há,t,ránya,hogyi ,3, ,kisebb iskQlákban.megold<:tdél.{l ;a,h~lyettesí-

tés, haaz,egyikp~dag0guS megbetegecJik(A ;ta,giskQl~étkgz;ctpyaiskol~küldög·ki 
helyettest.) Nemcsak a pénzhiánnyal, hanem a helyettesít~smegoldadanságéÍval is 

összefügg, hogy a kis iskolák pe4~gq1SM~<l;Í11,*~~p.fSJe~.e;~?~~?~knyelTI~fol),~~Rrr" 
nyelvi képzésben .részt venni, így a falusi iskólik idege~nyelvl' oktatása hosszabb 
rávon sem látsZik megoldható nak; . I 

Az önálloság·· kétségtelene!lóriyeviszont',hogyinnovatívkészs<5g;eket i szabadít·. fel: 
akár a.ci~y tanulókoktatási"pro?ramjainak,sokféleségé~e"gon?olunkj'akáraz.alsó 
tagozatokban,.·, sótó~od~ban .. din~iku~an .·t~~j~4ó,kíserletekre(Tolnafné-,.~01~ 
nai -, Waldorf-~ód~zerekj.·,önálló.tanrenaek,ká.pcsolarkeresés!és~-tere~tés.más .. in"" 
tézményekkelrstb~) ,akára.pályázatiilehetóségek ;sokféleség~b~nvaló:eligaz0dásl"a. 
Lehetséges,rhogy! akísérlete,~'kedv. burj~zása'I!pvdiaz~rzél~art'az oktatásÍrena
szer egészében~ nyereség azonban mára'~',lh .. mtraszelektált"~ elfásultped~gógus.'képé.;. 
nek meglÍj.q:lása is;"";' . i' 

Az oktat:ásiintézményekré,szbert vagyteljesen;.önálloari.;gawálkddnak .. elfdgadott 
költségVetésükszerint;'.Aré~zbeni,önállóságrendszerintaztjelenti,. hogy, ahéreId:el 
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gazdálkodhatnak, egyéb kiadásaikataz önk?rrpápYZ<ltfed~zi. ,~.7~és~~ef;1i:, ~.~.:'}.y:lj,ys, 
önállóság a kisebb településeken csak formális különbségtétel: van, ahol a fejkvóta 

épperi:csak~béreketfedhi.. ' .. ,.... ; .. . .. ' '., .... '. . " .... ' ..••.•. ,' 
Bár ·a· költségvétéshtárn0~atá~sal: valógazdálkodásJ~hetőségeigen korlát0~~t; 

mégsem csupán al1e1f:i: ?~~~tlJ1á.Jl~~tanyagi 1~het6ségeibefolyásolják~ •. mire. e19~';~z 
a pépz;.'::J>J!ilvánv~ó,.·',.hogY,a,.~a~obb':~ét~zámú'·.jiskolákbanj;aJ:jla?o~költ~.~~~k 
alacSQÍ1Y~9hak,mi~t,~ev~s:tanüló;e~~té~e~'. Az>iskolák. és.azönkormányzatok~e~ 
része,·.azonban·'uem oigazám·~öltségérZélf~ny.Az .. el~yér~ •• v~gy ',:vis~zanyertcönálló~~g 
fölötti' örömben·' figyelmerl.Kívül·!D-aradn.akaziskolánk.éntés.tanulócsopprtdIl~éI}t 
gyakran igen alacsony létszálllok. .I-10sszabh távon nemigenképzéllietó.el haté~9rY 
mdködés ~1·0· tanulélé~;számú;.is,kolakbaf;1;.amelyek.közül .•• némelyik.mégfeIs(S;·t~go~ 
zatot .. is.indít; vagy;j~ye~~k.i~dít~sát ~ervezi .. Összehangolás hiá~yzik olyan;,es~t~~~ 
ben is, amik~r,f)-4? .;.josztályokin~ításár91 Y~lna;szó: .. ~~>a feladat;1l1ég'{l: megsZQk~tt 
fels6i~agozatú:;.oktatá~nál:,is,.{több;~~0ttin.~cióti igényelne,nüvelr:a,tanulóki:jj~yaI 
kisebb:';! hm!~dát .. ·.é~intil,: •. :k6ve~k~~skeppe~: .. ·'.~~tp'obb· ... területr<?I •• ···~ellene.j.~obo,~pzl}i 
őket.i~l~fordulj .•. lt~~, •. ?ly~~··· •• :p~óf~y'ak .•. it~sziK ' •• fl1~~ .... a~ .•. ~lsó!·lépést!k~t.'i},.1!0,;.,?sz~~I}'~s 
iskoláva' valQblsvítéshez;. ameIyek;~még iafelsó ctágozataikha .sem képesek 1degéllclő 
tanu19t:v~nzan.i; .' .... ,.....'. " . ....• ..' . .. , ';'.' 

Aíkistelepülési is~~l~,;és.az 6~~C)J;márlyz~~oklk~Zötti'kapcsolatQk taraszialatáÍllk 
szeú~~ .••. általában, .Ki~t~~ítőek., •.• Ez .. a~z~ •. is .•. ö~szefugg; .. ;H~gy ·a .... ?olgárFesterekjó\;r~~ye 
pedagggtls volt,<vagy.t:1ítrisi~i:~t~~';~elle~~.'Í~'4 .szűkös .• anyagii.lehe~~ségekétt.·.~z 
isk~lák:rendszel"intn~~",~'.vál~sz~dttlleIyijvezetést:hibáztatjáf~ .A::tanttrók,iután 
kapot~;,,fejkvótát~'i az :ÖlIKarmányzatok'erejükhöz, ~érten:kiegészítik; 'l111~d:'aiRsnz 
legfelJ~~~ : a.múkö~tetés:~i.elég.A k~~liasztlú: mun~~tivégzők.~·()~tatás~iint~zhlé.L 
nyekenis dolgoznak: •. iV:an,;.ahol;a'i~~segítés)'i'.azi .• ;isköhsz~ára;in!~enfény~~solt 
tankönyvekben, s~el111éltető~sz~ö~ökb~n, !.elenik· meg.Az.isk~l~é$'a'if7~~tar:0iöIl~ 
kormá~yzat .~~zötti"tdrz:sa~ódásokn~; ••. kQ.~.~itt~s0luta1t 'gyaktan.az·'~;'gyan'tÍiaz;.olta, 
hogyaz6nk()rmártyzat·.pem; .. azj9kta~4si 'iritéz~e;t1y:refQJJdítja ak0lts~gv:etesixcímogatást; 

Önkormállrrato~'.~k~~9.fti'.·~gxfitf~~kÖ4és··: 
Az előbbiekben megpróbáltam tipizálni azokataz,ok?kcit;,a.melyek laz,aprófal~si 
önkórmmyzatdkfÜt~~f~n~tartott'ki§is~blákönállóságához vezyt~ek; áftekinteniné
hány olyan· társ~dalffii,i~red.g1~n)"ti~s['prohlépiát,aIne1yekn1ár;Il1aismegfo~almaz,; 
hatók. . Az, Onreridelkezésllehetőség;e,·oly:p:,ú}.erőket szabaaítotnfebazdhc~lá~ra:,í~~lt 
aprófalvakhan is~amelyekl~~~z~sé~őhsejtellTlü~k se~Yólr,;mélységét~sterjooel~ét 
ma semdáfjuk;.de.amelxt}ek eredrI!ény~~:aziskQlaháló~:ban',ismtgjeletmek.'j.·, 

Ugyap.akkór. azt .,isl~rni~;ke1hih~gyaz.ö.nr~ndelkezés~túlságosan,~#rae-'i.~on(}slIl 
az intézményi',;9n~llát~" tQrekVéséYelrilletyei.az,,~Qne11átás'r'kényszer~:v~li A,·túlsá-:
gosan apró alsó tagoza~ú i~kolák ~ évjáratonként 1 ~3 ,gyerekkel7"'j;Y~~,i~20~50 
tanuló,lét\Száinú)iskblák:·~ÖzÖ.ttrazok, .. atrielYt::~,felsőtagozat0ti~jncl.íianak:évfolya
monként··.ugyaricsakl~tanulóval,hos~zabb·itávon,,·aligha tarthatók f~nn;.(Színvot 
nalas, korszerű oktatás szinte elképzelhetetlen a családnyi méretú intézményekben, 
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s még ha esetenként meg is próbálják, az intézmény túlzottan törékeny, túlzottan 
kiszolgáltatott az egyetlen vagy egy-két pedagógusnak.) Az önállóság eufóriájának 
elmúltával a következő lépés az okos együttműködés lehet. Ennek valamilyen for
májára azoknak az önkormányzatoknak is szükségük van, amelyek például csak alsó 
tagozatos iskolát működtetnek, .és azoknak is, amelyek iskolái csupán a kialakult 
szokások folytáp oktatják tpbb település tanulóit. 

A társulási egyezmények lehetnek talán azok a formák, amelyek a kezdeti nehézsé
gek után az önkormányzati együttműködés keretéül szolgálhatnak. Ilyen társulások 
az ország sok kistérségében létrejöttek: egyesek csak az iskolák fenntartására, mások 
tágabb feladatkörre, a szociális-kulturális intézmények működtetésére. (Példaként 
egy Zalamegyei társtilásra hivatkozom, amely egy tucat települést foglal magába, 
több fel~datkörrel, több kisebb egységgel; de társulási szerződés keretei között épült 
igen sok tornaterem is:) 

A társulás lényegében Qlyan szerződésrendszer, amely tulajdonosi jogokat és köte
lezettségeket. is ad a tagoknak. Mint minden megállapodás, ez is felbontható
ahogyan történt .és történik egyes társulásokban. A sikeres társulások viszont olyan 
kölcsönöselőnyokkel járnak, amelyek biztosítják továbbélésüket: egyre több és 
szorosabhszállal kötődnek egymáshoz, kialakul az alkuk, a viták, a kompromisszu
mok rendje, átláthatóvá válik a fejlesztések sorrendje és célja. A társulásból már nem 
szívesen válik ki az a tag, amely az előző évben a másik önkormányzat területén 
működő szociális otthon korszerűsítéséhez nyújtott támogatást, a következő évben 
viszont saját terwetén várja az iskola bővítéséhez a többi tag hozzájárulását. 

A társulásokat, egyáltalán az önkormányzatok együttműködésének stabilizálását 
ismereteim·.szerint a kormányzatban a Környezetvédelmi és Területfejlesztési, to
vábbá a Belügyminisztérium igyekszik támogatni. Az oktatási feladatokra létrejött 
társulásök,is ennek a két ágazatnak az érdeklődését keltették fel. (Bár például a 
IDO-nál· hlsébb létszámú iskolák támogatására a Belügyminisztérium által kezelt 
pénzalap éppen ellentétes hatást ér el, s inkább a társulások ellenében hat.) Fontos 
lenne végiggondolni a társ ulásb an rejlő lehetőségeket az oktatáspolitikában is. Ez 
nem újabbiskolakörzetesítést jelent: erre nincsen szükség, és nincsen (szerencsére) 
lehetőség sem. Azt jelentené, hogy az egymás mellett élő, egymásra utalt önkor
mányzatok gyermekeik.oktatásának ügyében közösen keresnék a legjobb, leghasz
nosabb komprQmisszumokat. 
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