
Mágocsi vita az óvoda miatt 

Nagymágocs - Tiltakoznak a szülık az óvodai csoportösszevonás miatt. Négy 
csoportból három lenne május 15-étıl – ezzel évi 5,4 milliót spórolhatna a 
település. A falu vezetése már döntött, de jövı kedden felülvizsgálhatja 
határozatát, amely két pedagógus elbocsátásával is jár. 

Nem értenek egyet az óvodai csoportösszevonással a 
nagymágocsi szülık. Eddig 119 – nem feltétlenül 
érintett – falubeli írta alá azt a nyilatkozatot, amiben 
tiltakoznak a 23 fıs mini csoport megszüntetése ellen. 
Az aláírásgyőjtı szülık azt is sérelmezik, hogy nem 
vonták be ıket a döntés elıkészítésébe, csak utóbb 
tudták meg, mirıl határozott a helyi képviselı-testület 
márciusban. 
 
– Egyáltalán nem tájékoztattak bennünket, a héten 
megtartott szülıi értekezletet is mi kezdeményeztük – 
mondta lapunknak Királyné Szeles Katalin. A mágocsi 
anyuka szerint nem lehet ilyen hirtelen döntést hozni az érintettek bevonása nélkül. 
Azt szeretnék, hogy vonja vissza korábbi határozatát a képviselı-testület, és hagyjon 
idıt az összevonás elıkészítésére. A keddi fórumon arra is választ vártak a tiltakozók, 
hogy mi lesz a legkisebb csoporttal május 15-étıl, ki lesz velük a jövıben, az 
óvónıknek ugyanis már felmondtak. 
 

 
– Erre sem kaptunk választ. Nekem két ikerfiam jár a csoportba, elég elevenek, az 
összevonással pedig még kevesebb figyelem jutna rájuk, hiszen majd 30 fıs 
közösségbe kerülnének – nyilatkozta  
Kádárné Abonyi Edit, aki szerint az óvoda egyik legjobb óvónıpárosát küldi el a falu 
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A mini csoport óvónıinek már felmondtak, de még kérdés, ki lesz a 23 csöppséggel. 
Fotó: Tésik Attila
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Értesülni szeretnék a napi friss helyi 
hírekrıl! E-mailemre levél érkezik, 
amelyben megerısítem a 
feliratkozást. 
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vezetése. 
 
– A csökkenı gyereklétszám és a várható megszorítások miatt kényszerültünk erre a 
döntésre. Április 28-án tartunk egy önkormányzati ülést, ahol felülvizsgáljuk, 
megfelelıen határoztunk-e. Nem dılt el még semmi – mondta lapunknak Stibál 
Róbert. Arra a kérdésre, miért nem kérdezték meg még márciusban a szülıket, azt 
mondta a polgármester: az önkormányzat kizárólagos joga, hogy döntsön ebben a 
témában, nem kell minden ilyen ügyben falugyőlést összehívni. 
 

 
Ami a gyereklétszámot illeti, Stibál hozzátette, szeptembertıl 80-81 gyerek jár majd 
az oviba. Ennek tükrében luxusnak tőnhet, hogy Nagymágocs 4 csoportot tart fenn az 
óvodában. Az összevonással egyébként – épp a végkielégítések miatt – idén nem tudna 
spórolni a falu, viszont 2010-tıl évi 5,4 milliós megtakarítást jelentene a községnek. 
 
Perre készülnek 
 
– Nem az állásom, hanem a gyerekek miatt aggódom. Borzasztó, hogy még mi sem 
tudjuk, ki fogja a csoportunkat továbbvinni három hét múlva – méltatlankodott a 49 
éves Gödér Etelka, az egyik elbocsátott óvónı, akinek április végéig kell bejárnia 
munkahelyére. Társa május 15-éig marad állásban. Részükrıl sem lefutott az ügy, 
ugyanis munkaügyi bírósághoz fordulnak, mert szerintük szabálytalanul mondtak föl 
nekik.  

Kevesebb a gyerek – többek között ezért van szükség csoportösszevonásra az önkormányzat 
szerint. Fotó: Tésik Attila
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