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Tárgy: Szülői kérelem és felkérés a 2012/13. tanév hivatalos megnyitására 
 

 
Tisztelt Államtitkár Asszony!  

 
Gróf Széchenyi István szavaival élve, mivel „A múlt ismerete nélkül 

nem lehet jövőt építeni.”, ezért kérjük engedje meg, hogy a múlton 

keresztül mutassuk be a jelenlegi állapotot, majd ezt követően fogalmazzuk 
meg a jövőbeli céljainkat és az ehhez kapcsolódó kéréseinket. 
 

Az elmúlt két évtizedben a Batthyány Kázmér Gimnáziumban a tanulók 
szellemi fejlődése mellett, a jövő nemzedékének keresztény elvek szerinti 

erkölcsi nevelését kiemelt feladatnak tekintő pedagógiai munka folyt. A 
szülők az intézmény szellemisége és a „gyémántcsiszolás” minősége 
miatt választották a gimnáziumot  gyermekeik második otthonául.  

Dr. Koós Ferenc alapító igazgató, aki tagja volt Andrásfalvy Bertalan 

miniszter úr tanácsadói testületének, majd mint megyei önkormányzati 
képviselő, azzal a nemes céllal indította útjára az intézményt, hogy a 
kiemelkedően tehetséges gyermekeknek ne kelljen naponta több órát 
ingázniuk Budapestre, hogy képességeiknek megfelelő tehetséggondozó 

oktatásban részesüljenek. Ezt a szellemiséget vitte tovább Gelencsér László 
igazgató úr, aki az akkor még szocialista többségű megye nyomása ellenére, 

többek között a kitartó szülői kiállásnak köszönhetően öt éven keresztül 
vezette sikeresen gimnáziumunkat. A helyi politika állandó 
nyomásgyakorlása és beavatkozási kísérletei miatt azonban nem 

pályázott újra. Jelenleg a budapesti Piarista Gimnázium megbecsült 

tanára.  
Mindenkori igazgatóink a nemzeti értékek megőrzését, átadását 

tartották mindig is szemelőtt. A legnagyobb „ellenszélben” is sikerült 
megőrizni az intézmény szellemiségét, egyre eredményesebb oktatási és 

nevelési munkáját. A mi iskolánkban az számít „menő” diáknak, aki a 
legjobban tanul, és kiveszi részét a közösségi feladatokból. Iskolánk nem 

skatulyázható be pusztán „reál” vagy „humán” képzésűnek: a jó tanerő 

felismeri, ösztönzi a tehetséget és segíti kibontakozását a saját területén. A 
tanári kar magas szakmai színvonalát és elhivatottságát tükrözi, hogy 
gimnáziumunk – kistérségi intézményként – a 100 legjobb középiskola 
rangsorában az előkelő 20. helyen szerepel, stabilan tartva az elért 
színvonalat. Nem csupán mint szülők vagyunk büszkék erre az 

eredményre, hanem mint második legnagyobb társfenntartók is. Szülői 
alapítványokon keresztül havi rendszeres befizetéseinkkel önként 
támogatjuk az intézmény működését. Kizárólag ennek köszönhetően 
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sikerül hosszútávon megvalósítani az emelt szintű nyelvoktatást, a 
fakultációkat és a cserekapcsolatok támogatását. A „batyis” diákok 

érettségiig legalább egyszer eljutnak Erdélybe. Régi hagyomány például 
nálunk, hogy – ahelyett hogy azon siránkoznánk, miért nincs pénz 
osztályfestésre – minden szeptemberben sajátkezűleg, a diákok bevonásával 

kifestjük és megszépítjük az osztálytermek falait.  
Nagy várakozással fogadtuk azt a kormányzati döntést, hogy a 

megyei intézményeket az állam veszi át. Azt reméltük, hogy ezzel végre 

vége lesz a kikapcsolt telefonvonalak, az eltűnt ebédbefizetések, bezárt 
konyhák és fenyegetőző közművek korszakának, ezentúl már nem a 

gazdasági problémákra, hanem hazánk jövőjének zálogaként, a gyermekeink 
nevelésére lehet majd koncentrálni. Viszont mit ér egy iskola jó tanárok, 

összetartó tanári közösség és felelős, szakmailag kompetens igazgató 
nélkül? Reggelente nyugodtan engedtük el gyerekeinket, mert tudtuk, hogy 
a kopottas és szűkös körülmények között az iskola szellemisége az, ami 

biztosítja a meleg otthont, a védelmet és a kiegyensúlyozott fejlődést 
számukra.  

 

Tisztelt Államtitkár Asszony! 

Mede Norbert iskolánk élére történő kinevezése a „romlás virága”, a 

legfontosabb értékünk a szellemiség, a hit eltiprását jelenti számunkra. 

Úgy tűnik, nem számított az érintett kisközösség (650 család) előzetes jelzése 
és kérése, a döntésben csak néhány, a pedagógiától távol álló személy 
akarata érvényesült. Jogszerűségre hivatkozva Magyarország 
Alaptörvényét is figyelmen kívül hagyták. Hova lettek az Alaptörvényben 

lefektetett értékek, ha 4 év haza- és pályaelhagyás után visszatérve, még 

állás nélkül, polgármesteri javaslatra (ezt jegyzőkönyvek bizonyítják) vezetői 
szakirányú képzéshez 240 ezer forint támogatást lehetett kapni, majd pár 

hónap múlva ugyanott – már szakmaiságra hivatkozva – egy patinás 
intézmény megbízott vezetője lehetett valaki úgy, hogy köztudottan 
alkalmatlan erre a feladatra? Az elmúlt három hónap egyértelműen 

bebizonyította mindezt és sokat mondó a közhivatalok hallgatása is.  
A másik pályázó, Czita Zoltán már több mint 10 éve vezetőként járul 

hozzá az intézmény sikeréhez, nap mint nap bizonyítva rátermettségét. 
Erkölcsi tartásával, négy gyermekével, szintén pedagógus feleségével, 
elkötelezett katolicizmusával példát mutat, – a polgármester úr kivételével - 
ezzel minden érintett bizalmára rászolgál. A döntés üzenete rendkívül 
romboló: a kötelességet nem kell teljesíteni, a tisztes munka, a haza, 
az erkölcs, a pálya iránti elkötelezettség és helytállás már nem 

számít, boldogulni e nélkül is lehet. Ez nem csak a tanári kart, nem csak 

minket szülőket, hanem az itt tanuló diákokat is rendkívül lesújtotta. Mivel 

itt nem egy önszabályozó, profitorientált gazdasági társaságról van szó, ezért 
nem csak az erkölcsi igazságérzetünk tiltakozik, hanem gyermekeinken 
keresztül hazánk jövőjéért is aggódunk.  

A mi jövőnk a tét, ezért mindent meg kell tennünk az 
igazságosságon, a jó erkölcsön alapuló értékrend megszilárdításáért. 

Kiálltunk, és a jövőben is kiállunk mindenben az iskola, a tantestület 
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mellett, és igyekszünk gyermekeinknek bebizonyítani, hogy olyan 
országban élünk, ahol az igaz ügyért "hűséggel és bátorsággal" való 

kiállással, kitartással lehetőségünk és esélyünk van helyrehozni az 
igazságtalan, rossz döntéseket. Ha feladtuk volna a küzdelmet, most nem 

tudnánk gyermekeink, és főként az életbe kilépő érettségizőink szemébe 

nézni. Beszélhetünk nekik erkölcsről elméletben, ha a gyakorlatban nem 
tudunk példát mutatni. 

Továbbra is rendületlenül bízunk az Ön keresztény erkölcsön alapuló 
igazságérzetében és szakmaiságában. Biztosak vagyunk abban, hogy Ön is 
az ügyünk mellé áll, és hasonló helyzetbe kerülve Ön is így küzdene 

gyermekei igazáért és jövőjéért. Sokan vagyunk, de ehhez a küzdelemhez 

mégis kevesen. Tudjuk, hogy ebben a kérdésben partnerként tekinthetünk 

Önre, mivel emberként, pedagógusként és politikusként is bizonyította, hogy 
mindent megtesz az igazságosságon, szakmaiságon alapuló értékrend 
érvényesülése érdekében.  

 
Tisztelt Államtitkár Asszony! 

„A pedagógus lámpás, útjelző, követendő példa” hangzott el a 

Pedagógus napon. E szavak a mi szívünkből is szóltak, ezt külön köszönjük. 
Az új intézményvezetői pályázat kapcsán a sok lámpás élére keressük a 

fáklyát. Egy olyan fáklyát, amelynek a lángját a jövőbe vetett hit és a 
bizalom táplálja, a fénye tiszta, és időtálló irányt mutat a jövő 
nemzedékének.  

A pályázatokra vonatkozó véleményünket a csatolt dokumentumban 
fogalmaztuk meg, a Döntéshozói összefoglalás fejezetben pedig kitértünk 
félelmeinkre is. Pilinszky János gondolatát idézve "A számban érzem 
mocskait egy leskelő pokolnak: mit rejt előlem, istenem, mit őriz még a 
holnap?", félünk attól, hogy az előzőleg bemutatott sorozat esetleg 
folytatódhat, és irányt adó fáklyás helyett 5 hosszú évre állandósul a 
jelenlegi füstből és koromból összeálló köd korszaka. Ezt nem 

engedhetjük meg, és ha úgy alakul, minden törvény adta lehetőséget 

meg fogunk ragadni ennek megakadályozására.  
Az Iskolaszék nem csak véleményezési, hanem a törvény adta 

javaslattételi jogával is élni kíván. Ezen kívül megvizsgáltuk a PMIK 
pályázati kiírásának jogszerűségét és szakmaiságát is. Úgy az 

Iskolaszék javaslatát, mint a pályázati kiírásra vonatkozó aggályainkat 
csatoltuk jelen levelünkhöz.  

 

Továbbra is töretlenül bízunk az Ön tisztánlátásában, ezért azzal a 

kéréssel fordulunk Önhöz, hogy a szigetszentmiklósi Batthyány Kázmér 

Gimnázium igazgatásával Czita Zoltán urat szíveskedjenek megbízni, 

és Őt szakvizsgája teljesítése után, – újabb pályáztatás nélkül – az 

intézmény élére kinevezni. 
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Tisztelt Államtitkár Asszony! 

Bízunk abban, hogy a 2012/13-as tanév kezdetére felszáll a jelenlegi 
sűrű köd, és szeptember elsején már egy tiszta és meleg fényű fáklya mellett, 
a nyári pihenő alatt újratöltődött lámpások világítják majd be az őket követő 

gyereksereget.  
 
Ez úton szeretnénk megragadni az alkalmat, és tisztelettel 

felkérjük Önt, hogy szokásos tanévnyitó beszédét idén szeptemberben 
a mi iskolánkban tartsa meg, ezzel is továbbemelve az oktatásügy 

jelentőségét és az esemény fényét. 
 

Tisztelettel meghívjuk Önt a kisközösségünk ünnepére, a 2012. 
szeptember 7-én 17 órától megrendezésre kerülő Hűséggel és 
Bátorsággal Napra, amelyre a Batthyány Kázmér Gimnáziumban 

(Szigetszentmiklós, Csokonai u. 6-14.) kerül sor. 
 

 
Visszajelzését várva, őszintén bízunk megtisztelő jelenlétében. 
 

 
Kelt Szigetszentmiklóson, 2012. június 24-én. 

 

Tisztelettel és köszönettel a Batthyány Kázmér Gimnázium Szülők 
Tanácsának megbízásából: 

 
 
 

 
 
 

 
 Hoffer Barnabás           Bege Vencel          

 az Iskolaszék elnöke    a Szülők Tanácsának elnöke 
 

 

Mellékletek: 
1. Pályázatokra vonatkozó szülői vélemény 

2. Iskolaszék javaslata 
3. A pályázati kiírással kapcsolatos SZT aggályok 

 


