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Tisztelt Szülők!
A tegnap írt levelemmel kapcsolatban szeretnék még pontosítást illetve magyarázatot
adni!
A levél – nem programokkal foglalkozó része - az igazgató segélykiáltása szeretett volna
lenni. Adalékként, a mai napon éppen egy csaptelep tört le egy mosdóban.
Az általam és a tantestület által megfogalmazott – az iskola állapotával kapcsolatos
igények és azok teljesíthetősége között sajnos egyre nagyobb szakadék tátong.
A nevelési és szakmai munka feltétele és része is, a megfelelő körülmények megteremtése
és megtartása. Sajnos, ahogyan tegnap is leírtam, az épület sajátosságai miatt az épület
karbantartásához jelentős anyagi forrásokra van szükség. Ezt nem a családoktól várjuk,
hiszen az oktatás ingyenes, a feltételeket a fenntartó segítségével igyekszünk biztosítani.
Természetesen elsősorban kétkezi segítséget örömmel fogadunk és megköszönünk, ahogy
erről az SzMK-n keresztül is már egyeztettünk. Kész listánk van a javítási
szükségletekről, felújítási tervekről, amint ezt a levélben ismertettem is!
Az idei anyagi források mennyisége, mint írtam még nem ismeretes. Nem egy kisebb
közösség feladata az iskola karbantartási anyagszükségleteinek finanszírozása, tehát a
segítségüket előre is megköszönve ki kell várnunk az anyagköltségek fedezetének
meglétét! Jelentősebb munkákat amúgy sem szerencsés a szorgalmi időszakban végezni.
A segélykiáltás oka, a levélben – lehetséges, hogy túlfűtött lelkiállapotban – leírt
sajnálatos és érthetetlen károkozások ténye.
Amennyiben félreérthető voltam, akkor itt megerősítem, nem feltételezek egy családról,
szülőről sem szándékos rosszindulatot, károkozásra, őszintétlenségre való nevelést.
Valószínűleg a csoportszellem sarkalja sok esetben a gyermekeket a rongálást okozó
tevékenységre.
A levél végén megfogalmazott kijelentés – ami talán nyersebbre sikeredett a
megszokottnál – azt jelzi, hogy a mostanában sokszor hallható Klik-es fenntartás és
önkormányzati működtetéssel szemben az egyházi iskolák esetében ezek a funkciók nem
válnak ketté, és a törvényes nevelés-oktatás, valamint az ehhez szükséges feltételek
biztosítása az Egyházmegye, ezen belül az EKIF és azon belül pedig az igazgató
felelőssége! Ezt szeretném minél jobban végezni!
Kérem megértésüket és további segítségüket közös céljaink – gyermekeik szeretetteljes és
magas színvonalú nevelése-oktatása – megvalósításához, és amennyiben tegnapi levelem
hangvétele bárkit megbántott, attól elnézést kérek ezúton!
A Nemzeti Ünnepükhöz kapcsolódó pihenő napokra szép családi élményeket kívánok!

Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Käfer György - igazgató

