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A Rákoscsabai Református Egyházközség fenntartásába kerül
a Jókai Mór Általános Iskola
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete
2011. május 26-án, egyhangú határozatában úgy döntött, hogy 2011. augusztus 31től a rákoscsabai Jókai Mór Általános Iskola fenntartói jogát átengedi a Református
Egyházközségnek. A megállapodás ünnepélyes aláírására 2011. június 16-án Dr.
Füzesi Zoltán református lelkész, Földvári Nagy László főgondnok, Baráth Mária
pedagógiai vezető és Riz Levente polgármester részvételével kerül sor.
A Rákosmentén működő nevelési-oktatási intézményhálózatra a tartalmi és szerkezeti
sokszínűség a jellemző. Az Önkormányzat igyekszik a szülők, gondviselők számára – a
jogszabályi keretek között – megteremteni a lehetőséget, hogy élhessenek az őket megillető
szabad iskolaválasztás jogával. A kerületben jelenleg 12 iskolában folyik alapfokú oktatás: 11
önkormányzati fenntartású általános iskolában, a Balassi Bálint Nyolcévfolyamos
Gimnáziumban és az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye fenntartásában működő Pál
Apostol Katolikus Általános Iskola és Gimnáziumban.
A történelmi egyházak társadalmi szerepében mindig is döntő fontosságú volt a nevelés és
oktatás, a jövő nemzedék kibontakoztatásában vállalt munkájuk. Rákosmentén is van jó
példa erre: az 1991-ben alapított Pál Apostol Katolikus Általános Iskola és Gimnázium és az
1996-ban alapított Betlehem Óvoda. Mindkét intézmény esetében évről-évre jelentős a
túljelentkezés, ezért sokan szándékuk ellenére sem tudnak egyházi oktatási szolgáltatást
igénybe venni a kerületben. Az egyházi oktatási kapacitás bővítésének gondolata épp ezért
régóta napirenden van. A rákoscsabai református közösség részéről már a ’90-es években
megfogalmazódott az elképzelés egy református iskola indításáról, mely a 2009
szeptemberében átadott, új hatcsoportos református ÖKO-OVI sikertörténete kapcsán,
valamint a szülői igények alapján tovább erősödött. Ezen igényekre reagálva kezdte meg
Budapest-Rákoscsabai Református Egyházközség és Rákosmente Önkormányzata az
egyeztetéseket.

A Református Egyházközség szándéknyilatkozatot írt alá és Dr. Füzesi Zoltán lelkipásztor
és Papp Kornél, a Magyarországi Református Egyház Zsinati Oktatásügyi Iroda vezetője
tájékoztatta az iskola nevelőtestületét, hogy a fenntartói jog átvétele esetén a 2011.
június 15. napján az iskolával tanulói jogviszonyban álló, valamint a 2011/12. tanévre
felvételt nyert tanulók képzése a jelenleg hatályos pedagógiai program alapján történik.
Az intézmény csak a 2012/2013. tanévtől, felmenő rendszerben kezdi meg a világnézeti
tekintetben elkötelezett oktatást. A nyilatkozatban megerősítést nyert továbbá, hogy a
Református Egyházközség a fenntartói jog átvételét követően az iskola valamennyi
alkalmazottjának további foglalkoztatását kész biztosítani.
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete az
egyeztetések és a szakértői vizsgálatok lezárást követően, a 2011. május 26-i ülésén,
egyhangú határozatában úgy döntött, hogy a Jókai Mór Általános Iskola (1171 Budapest,
Szánthó Géza utca 60.) fenntartói jogát 2011. augusztus 31. napjával átengedi a Református
Egyházközségnek.
A közoktatási megállapodás aláírásával az önkormányzat – a szülői igényeknek megfelelően –
növeli a kerületi egyházi oktatási kapacitást és egyben bővíti a Rákosmentén elérhető
közoktatási szolgáltatásokat.
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