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Mi, a szigetszentmiklósi Batthyány Kázmér Gimnázium alábbi tanárai és dolgozói szolidaritásunkat fejezzük 

ki a miskolci Földes Ferenc Gimnázium tanáraival, diákjaival és szülői közösségével. 

Megdöbbenve látjuk az ország egyik legjobb középiskolájában zajló eseményeket.  

A miskolci önkormányzat – figyelmen kívül hagyva a tanárok, diákok, szülők közös véleményét – nem 

nevezte ki a tantestület által 90 %-ban támogatott pályázót, a korábbi, szakmailag sikeres iskolaigazgatót. 

Sajnálatosnak tartjuk, hogy a hatalom birtokosai nem tanultak a közelmúlt példáiból, így megismétlődni 

látszik az áprilisban iskolánkban történt szégyenletes eseményfolyam, amikor a döntéshozók szintén 

szembehelyezkedtek a tanári-szülői véleményekkel.  

A helyi közösségek akaratának semmibevétele veszélyes, előrevetíti az iskolák szakmai autonómiájának 

megszűnését. Különösen súlyos figyelmeztető jel a jelenség tendenciává válása, hiszen nem az első 

tanintézményben történik ilyesmi. 

A Batthyány Kázmér Gimnázium büszke arra, hogy szülői-tanári összefogásával, kezdeményezéseivel 

követendő példát tudott mutatni másoknak. Az út végigjárásához gimnáziumunk a legmesszemenőbb 

szolidaritását fejezi ki a Földes Ferenc Gimnáziumnak, melynek iskolapolgárai elhatározták, hogy 

megmentik az oktatást a politikától, megmentik a tanári kart, a szellemiséget, a nevelés erkölcsi 

hagyományait, a gyermekek jövőjét. 

Reményünket fejezzük ki, hogy egyre több intézmény, tantestület, szülői közösség csatlakozik azokhoz, akik 

nem csak ölbe tett kézzel várják, hogy az iskoláinkon, gyermekeinken és a szülői közösség szándékain, 

kérésein erőszakot tevők eltűnjenek a történelem süllyesztőiben. 

Szolidaritásunk adjon erőt a Földes Ferenc Gimnáziumnak, és szolgáljon tanulságul a döntéshozóknak: 

„nehéz lehet azoknak felfogni, akik a hatalmat vélik igazságnak, hogy az igazság a hatalom”. 

 

 

Szigetszentmiklós, 2012. június 27. 
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