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A magyar munkaközösség véleménye a Bazsáné dr. Szabó Marianne által szerkesztett 
dokumentumról 
 
A szöveg szerkezete inkoherens, felesleges ismétléseket, többször változatlan formában beillesztett 
bekezdéseket találhatunk benne. Nyelvi, stilisztikai, helyesírási szempontból az egész pályázat 
kifogásolható. Például: az igazgatói pályázat – nagyon helyesen – egyik helyen leszögezi, hogy a 
Kölcsey Gimnáziumnak még nincsenek beiskolázási gondjai, ám a következő oldalakon azt 
olvashatjuk: „Nyíltnapok szervezése, megmutatja partnereinknek, mennyit fejlődtünk! Az egyik 
legfontosabb eszköznek tartom, hogy létszám gondjainkat orvosoljuk.” Valamelyik megállapítás téves 
 – azon túl, hogy nem igaz, hiszen vannak nyílt napok az iskolában. 
 
A szétesettség a látásmódban is tükröződik: a dokumentum nem tartalmaz konkrétumokat, hibás 
megállapításokat tesz, téves következtetéseket von le, egymásnak ellentmondó állításokat tartalmaz.  
A vezetői pályázatok feltétele a megpályázott intézmény ismerete, a szerkezeti, működési struktúra 
átlátása, az anyagi és személyi háttér feltérképezése – ez ebben a dokumentumban nem található 
meg. A tanárokkal, a választási bizottsággal való találkozás ebben bizonyára segített volna – szívesen 
vállalkoztunk volna személyes megbeszélésre mindannyian, a bizottság többször is várta a pályázót, 
hogy neki segítséget nyújthasson. A honlapunk és évkönyveink is naprakész információkkal 
szolgálnak az iskolát érintő kérdésekkel kapcsolatban. Például ebből lehet tájékozódni a 
munkaközösségek egységes követelményeiről, a munkaközösségek számáról, a tantárgyi 
versenyeken és egyéb országos versenyeken elért eredményekről, hogy csak néhányat említsünk.  
Bizonyára ezért (=az információk hiánya miatt) van az, hogy a pályázat nem a Kölcsey Ferenc 
Gimnáziumról szól. A nevelési-oktatási intézmények közül érinti a kistérségi oktatást („volt 
tanítványainkat visszavárjuk munkatársként településeinkre, ahol letelepedve családjukkal…”), a 
nevelőotthont (agresszió, egyéni órák, kiemelés a közösségből), a szegregált SNI képzést 
(gyógypedagógusok, fejlesztő pedagógusok alkalmazása), az általános iskolákat (pl. tanítók, napközi), 
a nehezen tanítható-nevelhető, és a hagyományos oktatási struktúrából kieső, antiszociális 
gyermekekkel foglalkozó intézményi struktúrát (iskolai agresszió, alulteljesítés).  
 
Nem említi a tehetségek képzését, pedig iskolánk kiemelt (a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács által 
regisztrált) AKKREDITÁLT KIVÁLÓ TEHETSÉGPONT, az év SPORTISKOLÁJA. OKTV- 
helyezéseink, a K.Ö.R Színházi Versenyen, az énekversenyeken elért eredményeink (hogy csak 
néhányat említsünk) a nyelvi, művészi és  sporttehetségek sikeres oktatását-nevelését igazolják. 
A pályázat többször említi, szinte hibaként rója fel, hogy a Kölcsey Ferenc Gimnázium nincs a 100 
legjobb középiskola között – mondhatnánk azt is, ez nem lehet cél, hiszen az iskolák eredményessége 
nehezen mérhető, van ennél azonban egy prózaibb magyarázat is: a kiadványt iskolánk egyik tanára 
szerkeszti, saját munkahelyéről pedig nem lenne hiteles, etikus ilyen minősítés készítése. A szerző 
akár részrehajlással is vádolható lenne – hol lenne akkor a szakmai hitelesség, ami a Kölcsey tanárait 
jellemzi! 
 
A munka nem használja a kompetenciamérési adatokat – nehéz így tanulási eredményekről és az 
iskola relatív eredményességéről gondolkodni. Az átlagos osztályzatok (tanulmányi eredmények) 
legalább annyira a pedagógusok értékelési gyakorlatát, mint a tanulók eredményességét jelzik. 
Mindezek alapján a pályázó lényegében nem tűz ki a tanulók tanulásával kapcsolatos célokat, ennek 
következtében pedig a pályázata nem tartalmazhat olyan célokat, melyek a tanulás eredményességét 
hivatottak erősíteni. 
Mindehhez képest aránytalanul hosszan szól a nevelésről, ami ebben a korosztályban aránytévesztés. 
Mindezt nem pótolhatják az ilyen semmitmondó általánosságok: „A társadalom, a pedagógusok és a 
szülők célja azonos: gyermekeinkből művelt, jól képzett, az életben boldogulni tudó embereket 
szeretnénk nevelni.” 
 
A Kölcsey Ferenc Gimnáziumnak van profilja (kéttannyelvű) és vannak hagyományai (ünnepségek, 
Kultúra Napja, Szakmák Napja, versolvasó nap, angol hét, olasz hét, francia est és tábor, karácsonyi 
vásár, rajzosok kiállítása, Kukuca – hogy csak a legalapvetőbbeket említsük).  
 
A szülőkkel való kapcsolattartásunk egyik példája a minden év elején megrendezett szülő-tanár est, 
ahol közös eszem-iszom és beszélgetés nyitja az évet. Azonban minden osztály külön is szervez 
ilyeneket, az osztályokban tanító tanárok, szülők és diákok részvételével. Rendszeresen van 
öregdiák-találkozó, vannak nosztalgiaórák, kiemelt években évfordulós események, 
ünnepségsorozatok. 
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A gimnáziumban minden évben tartunk nyílt órákat – nagy sikerrel: a tantermek zsúfolásig telnek –, 
ezt tehát nem kell bevezetni. 
 
Iskolánk tanárai megújított módszerekkel dolgoznak, ugyanis törvényi előírás a folyamatos 
szakképzés – szakvizsgázott pedagógus, doktori fokozattal rendelkező kolléga is szép számmal akad 
közöttünk. A nyelvet tudók, használók száma pedig igen magas (90% fölött), hiszen intézményünk 
egyrészt kéttannyelvű, másrészt fő profilja a nyelvi képzés.  
A pedagógusok eddig is motiváltak voltak (ha nem lettek volna azok, már rég nem dolgoznának itt), 
van állandó tanári kar, mely összeszokott, a fluktuáció nem jellemző, amíg lehetett, a nyugdíjas 
kollégák is maradtak tanítani. 
A Kölcseybe szeretnek járni a diákok, a légkör szeretetteljes, van gólyatábor, a kéttannyelvűben 
tanulószoba, nyáron vízitúra, advent Bécsben, karnevál Velencében, a diákcserék, melyek 
iskolánkban folyamatosak, a tanulókat nyitottá és toleránssá teszik. Így nem jellemző az agresszió 
sem. A DIÖK jól működő közösséget alkot, a programok szervezői és a tanárok segítői is azok a 
diákok, akik ennek részesei.  
 
Az iskola történetének rövidített változata a pályázat része (nem értjük, mi szükség van itt erre), a 
forrást nem ártott volna megjelölni, hisz így lenne korrekt. 
A munka a táblázatokban szereplő adatok ellenére is azt állítja (javuló tanulmányi átlagok mellett), 
hogy a gimnázium nem eredményes (ez így még adatokkal sem igazolható, ha a számok mögé 
tekintünk – s ha az iskolánkból kilépők nyelvvizsgáit, továbbtanulási sikereit nézzük, akkor még 
alaptalanabb a megállapítás). Emellett nem érthető az sem, ha ennyire „alulteljesítünk”, miért vonzó 
nálunk egy „katedra”, – bár az igazgatói állás nagyon messze van a tanítástól, hiszen az 
intézményvezető szerepe a fenntartóval való folyamatos kapcsolattartás és adminisztráció, a 
szervezet személyi és működési feltételeinek biztosítása. 
Mit jelent az, hogy a „szakos ellátottság öröklött struktúrája nem szerencsés”? Ez nem a mi iskolánkra 
vonatkozik, hiszen itt a szakos lefedettség optimális, két, három, sőt több szakos kollégák tanítanak. 
Tanáraink közül sokan tudományos és művészeti tevékenységet is folytatnak az iskola falain kívül. 
Az intézményvezető és a tantestület kapcsolata eddig is közvetlen volt, és az igazgató eddig is 
ellenőrizte a szakmai munkát, például rendszeres óralátogatással. A munka azt állítja, hogy magas a 
bukások száma – ez nem tényszerű, nincs valóságos alapja, nem a mi iskolánkra vonatkozó adat. 
A diákok az iskolában fő tevékenységüknek a tanulást tekintik, ami az életre készíti fel őket. A saját 
sorsukkal kapcsolatban azonban joguk van a szabad véleménynyilvánításra.  A kulcskompetenciák 
közé tartozik az állampolgári, véleményalkotási és - nyilvánítási képesség, az iskola erre is nevel. 
A 20. oldalon az intézmények közötti munkaközösségek ötletéről olvasunk, ezt nem pontosan tudjuk 
értelmezni. Épp úgy, ahogyan az is nehezen értelmezhető számunkra, hogy a gimnáziumban kik 
taníthatnak: ennek törvényi háttere kötött, csak egyetemi végzettségűek lehetnek – s a Kölcsey 
tanári csapatába közepes minősítésű egyetemi diplomával nem kerülhetett be tanár. 
 
A gimnázium eddig is folyamatosan pályázott, és nyert (Microsoft, Olimpiai Bizottság, Tehetséghidak), 
ezért tudott fejleszteni olyan területeken is, amelyeken nem volt központi forrás: nálunk mindennapos 
a technikai eszközök használata – a tanárok felkészültségét azonban ez nem válthatja ki, mert a 
motiváció nem technikai, hanem emberi, belső tulajdonság (így nem érthető a pályázat erre vonatkozó 
része sem). 
 
A munkában a munkaközösségek vezetőinek feladatai összekeverednek az osztályfőnöki 
feladatkörrel. Az osztályfőnökök és munkaközösség-vezetők díjazására egységes szabályok 
vonatkoznak országszerte, munkaköri kötelessége ez a tanárnak, érte külön juttatás nem jár – a 
pályamű szerzője tehát nem ismeri ennek törvényi hátterét? A többletmunka sem kerülhet külön 
díjazásra, a túlórák megszűnnek, ezt a pályázat szintén hibásan rögzíti. A menedzser típusú vezető az 
egységes oktatási rendszer bevezetésekor értelmét vesztette, régebbi modellhez pedig nem lehet 
igazodni, az igazgatói hatáskörök ma már egészen másfélék. A Kölcseyben minden osztályfőnök tudja 
a dolgát, ezért választják őket, és nem minden esetben szükséges helyettes sem, mert a közösség 
minden tagja ismeri és segíti egymást. Ha az osztályfőnök hiányzik, az osztályban tanító bármely 
szaktanár, de az igazgató és helyettesei is segítenek a diákoknak. 
A gimnáziumban 2 és nem 3 igazgatóhelyettes van, a munka ezt is tévesen adatolja. A 
munkaközösségek vezetői mindig is szorosan együttműködtek az igazgatóval – másként nem lehet 
iskolát működtetni –, ez nem újítás, minden iskolát jellemez. A Kölcseyben jellemző a teammunka is 
(programok szervezése…), de a projektoktatásra is van gyakorlat – ezek már régóta működő, 
semmiképp sem „megvalósítandó” feladatok. 
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Az iskola önálló gazdasági tevékenységgel, így teremkiadással sem foglalkozhat, mivel nem önálló 
gazdasági intézmény. Ha folytat ilyen tevékenységet, a bevétel a fenntartót illeti, nem fordítható 
bérezésre, külön juttatásra – a pályázat ezzel sincs tisztában. 
A gimnázium tantárgyi óraszámai is kötöttek, ezeket saját kezdeményezésre növelni nem lehet, így a 
természettudományos tárgyak óraszáma nem változtatható.  
Hogy milyen alkotómunkára („mindenki legyen művész”), milyen alkotói szabadságra utal a pályázat, 
számunkra az sem világos. 
 
A Kölcseyben sok nyelvet tanítunk, de spanyolt nem, így nem értjük, mi szükség lenne a Cervantes 
Intézettel történő kapcsolattartásra. A Magyar Tudományos Akadémiával szakmai kapcsolatba nem 
kerülhet diák, hiszen még nincs ilyen irányú végzettsége, képzettsége (bár az akadémikusok közül 
már többen megtisztelték iskolánkat azzal, hogy eljöttek hozzánk előadást tartani, a Szakmák Napja 
című rendezvényünkre például – honorárium nélkül). A gimnázium gyakorlóiskolája a Pázmány Péter 
Katolikus Egyetemnek, de a JATE, az ELTE és a pécsi egyetem végzősei is folytattak már gyakorló 
tanítást nálunk. Vendégünk volt dr. Dezső Tamás is, az ELTE dékánja, és az ELTE tanárai, végzős 
diákjai közül szintén többen vettek részt előadóként iskolánk rendezvényein. A pályázatban említett 
kapcsolatok tehát már régóta működnek. Ezenkívül az Írószövetség rendhagyó irodalomórákat tart 
nálunk, és több osztállyal látogattunk el mi is oda. Színházak tantermi projektjeit is fogadjuk óráinkon. 
Nem értjük azt sem, hogy mit jelent a diákok figyelmének ráirányítása az osztatlan képzésre, hiszen 
ez az egyetemekre, nem a középiskolákra vonatkozik.  
 
Fizetős szakkörök és előkészítők tartását a diákok számára törvény tiltja – ismét jogi akadályai vannak 
a programban javasolt lehetőségnek. A minőségbiztosítás megszűnt – amíg létezett, nálunk is volt 
gyakorlata, ahogy mérési szakember is foglalkozott vele: így volt kimutatható az is, hogy az emelt 
szintű érettségi vizsgák bevezetésekor a 2004-2005-ös tanévben magyarból az iskolánk országos 
első helyet ért el teljesítményben.  
„A következő első két év alatt célszerű lenne megvalósítani a rossz állapotban lévő nyílászárók 
cseréjét, asztalok, padok és székek cseréjét, fűtéskorszerűsítést, tetőszerkezet felújítását, folyosó 
felújítását, igényes termek és raktárhelyiség kialakítását, magyar és francia könyvtárszoba bővítését.” 
A mondat szintén nem értelmezhető, hiszen mi, akik benne dolgozunk, tudjuk régóta, hogy célszerű 
lenne a felújítás, de ez az intézmény fenntartójának a hatásköre, és ő határozza meg az erre 
fordítható összegeket is, ez nem az iskola igazgatójának hatásköre. 
 
A munka említi, hogy több évtizedes helyi tapasztalatai vannak a szerzőnek, ezt sem tudjuk 
értelmezni, hiszen iskolánkban nem tanított, és láthatóan a pályázat sem tartalmaz pontos 
információkat, valamint a törvényi háttér ismerete is komolyan megkérdőjelezhető. 
A gimnáziumban működik e-napló, ezt csak aktívan lehet alkalmazni, hiszen ez a mindennapi 
kapcsolattartás eszköze.  
 
A pályázat lényegi kérdéseket nem érint, például a kerettanterveket, a közösségi szolgálatot, amelyek 
pedig a jövő tanév legfontosabb feladatai.  
 
A fentiek alapján Bazsáné dr. Szabó Marianne pályázata részünkről nem támogatható, hiszen 
sem a személyi, sem a jogi, sem az intézményi, sem az oktatási-nevelési kérdéseket nem 
közvetíti egységes, átlátható, működőképes, meggyőző és pontos szemléletben. 
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A magyar munkaközösség véleménye Fazekas Csaba intézményvezetői pályázatáról 

Fazekas Csaba dolgozata alaposan átgondolt, megfontolt, körültekintő, letisztult pályamű. Logikusan 
felépített, meggyőző érveket felsorakoztató munkája jól tükrözi azt, hogy szerzője nemcsak a 
Kölcseyben, de a pedagógiai szakirodalomban és az oktatás törvényi szabályozásában is otthonosan 
mozog. 

Mivel alapos ismerője az intézmény tantestületének és a diákságának, olyan vezetői programot állított 
össze, amely figyelembe veszi a helyi sajátosságokat és igényeket. A pályázat egy olyan tanárember 
munkája, aki ismeri és szereti az intézményt, ahová pályázik, aki tisztában van az erősségekkel és a 
fejlesztendő területekkel, és gyakorló vezetőként számol a jelen társadalmi és gazdasági környezettel 
is, amely a lehetőségeit és a mozgásterét behatárolja. Tanulóként, tanárként, vezetőként, 
vezetőtanárként is volt módja megtapasztalni az intézmény működését. Az igazgatóhelyettesi pozíciót  
nem csupán igazgatói felkérésre, hanem a nevelőtestület támogatásával töltötte be.  

Pályázatában (bár csábító lenne ezekre hivatkozni) nem a nehézségeket és a korlátokat taglalja, 
hanem számba veszi mindazt, amit már működő jó gyakorlatként meg akar őrizni, és végiggondolja 
mindazt, amit saját erőből továbbfejleszthet vagy kialakíthat. 

Fazekas Csaba életének több mint kétharmada a Kölcsey Gimnáziumhoz kötődik. Gyakorlatilag 14 
éves kora óta – az egyetemi éveket leszámítva – ez életének meghatározó színtere, hiszen 25 éve 
tanára és 18 éve igazgatóhelyettese az intézménynek. 

Így pályaművében nem okozott gondot számára az iskola bemutatása, ugyanis nem kellett mást 
tennie, mint leírni azt, amit itt megélt.  Nem volt gondja azért sem evvel a fejezettel, mert évek óta Ő 
az iskola krónikása, s az évkönyv szerkesztőjeként, a hagyományőrző évfordulók és öregdiák-
találkozók gazdájaként kevés ember tud többet erről az intézményről, mint Ő.  

Így az iskola valódi arculata bontakozik ki a statisztikai adatokból, a számok mögött az intézmény 
fizikai valója, műemlékvédelmi jellege, az ebből adódó örömök és kötelezettségek is 
megfogalmazódnak. A pályázó problémaérzékenysége derül ki a különböző mérések eredményeinek 
elemzése során. A munkatársakat olyan csapatnak írja le, amely az iskola küldetését hivatott közös 
munkával beteljesíteni. 
Az iskola nem önálló gazdálkodó szerv, így nagy ígéreteket nem tehet erre vonatkozóan egy 
felelősségét pontosan érzékelő jelölt sem. Ezért nagyon reális, és ezáltal betartható elképzeléseket 
fogalmaz meg erre vonatkozóan is a pályázat. Fontos – és a kölcseys tanároknak hiteles – a 
személyes példa, amit nemcsak elvár, hanem személyében képvisel is.  

A fejezetek minden sorához munkája, élménye, emléke fűződik. Azoknak az értékeknek, amelyeket 
alapvető célokként fogalmaz meg, maga is maradéktalan követője, így joggal várhatja el ugyanezt 
kollégáitól is. Pontossága, korrektsége, a tanulókkal és a kollégákkal szemben tanúsított tisztelete 
minden szavában és cselekedetében mindenkor megnyilvánult, biztonságot adó nyugalma és 
megfontoltsága pedig vezetőként nélkülözhetetlen erény.  Személyét mind a kollégák mind a tanulók 
körében tisztelet és szeretet övezi. 

Az általa megfogalmazott alapelveknek (a humanizmus, tolerancia, pontosság, korrektség, 
igazságosság, következetesség) minden intézményben meghatározónak kellene lenniük – 
remélhetőleg soha nem „mennek ki a divatból”. 

Biztosak lehetünk benne, hogy ígéretéhez híven a tanórák fontossága és védelme elsőbbséget fog 
élvezni az egyéb iskolai programokkal szemben, és valóban figyelembe fogja venni a tanári munka 
értékelése során a diákok véleményét. 

A NAT kulcskompetenciáihoz fűzött értelmezések olyan gondolkodó tanárembert mutatnak, aki képes 
arra, hogy ezeket az elveket a gyakorlatba is átültesse úgy, hogy azoknak valóban legyen értelme és 
helye az iskolában. Tisztában van azzal, hogy mi a mi kompetenciánk és mi nem az pl. a családi 
életre nevelés tekintetében, és tudja azt is, hogy a legtöbb kompetencia fejlesztése, átadása a tanárok 
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személyes példamutatásával valósulhat meg. A „rejtett tanterv” pedig akkor a leghatékonyabb, ha 
olyan iskolában dolgozhatunk, ahol jó a légkör, egymást tisztelő és támogató a közösség.  

A fejlesztéseknél a prioritások közös tervezésére helyezi a hangsúlyt. A gazdasági nehézségek 
áthidalásának legfontosabb eleme a kollégák – eddig  szórványosan használt –   kompetenciáinak  
további kiaknázása. Ezekre  utalnak az igazgatóhelyettesek kiválasztásának szempontjai, a feladatok 
delegálásának újragondolása, a tanárok  munkájának új értékelési szempontjai, melyek a 
diákértékelésben is megjelennek.  
Fazekas Csaba dolgozatában a köznevelési törvényben általánosságban megfogalmazott elvárások 
valódi tartalmat kapnak,  legyen szó akár közös hagyományainkról,  akár a környezettudatos 
nevelésről. Fókuszál olyan új, fontos elemekre is, mint a közösségi szolgálat, a gazdasági és pénzügyi 
tudatosság, a médiatudatosság. 
Nagyon fontos, hogy a pályázat szerint a Kölcseynek nem egyetlen zászlóshajója van, hanem a 
francia két tanítási nyelvű tagozat mellett súlyozottan mutatja be  a nyelvi tagozatokkal, az ökológiai 
szemléletű osztállyal  és az élsportolói osztállyal kapcsolatos értékeléseit és elképzeléseit is. Értéknek 
tekinti a gimnázium eme sokszínűségét, ugyanakkor kiemelt szerepet kap munkájában a 
tehetséggondozás.  

Fontos vezetői tudás a delegálás. A pályázatban Fazekas Csaba kitér arra is, hogy miben számít a 
helyetteseire és a kibővített iskolavezetésre, a munkaközösség-vezetőkre, akik az iskola középvezetői 
gárdáját képezik. Ez a szemlélet garancia arra, hogy vezetőként elkerüli az egyik legnagyobb vezetői 
csapdát és hibát, az egyszemélyi vezetés és döntés kizárólagosságát – és a munkába való bele- és 
kifulladást. Ugyanakkor fontos ígérete az, hogy a jó gazda gondosságával, figyelmével és szeretetével 
igyekszik jelen lenni minden iskolai eseményen, amely fontos elismerése és megtisztelése a 
résztvevők erőfeszítéseinek és munkájának.  

Gondosan körüljár minden témát, és kisebb, megvalósítható lépésekben képzeli el iskolánk 
átalakítását: például a különböző szakterületek ellátottsága közötti egyenlőtlenségeket egy beszerzési 
lista összeállítása szüntethetné meg véleménye szerint, de ilyen – apróságnak tűnő, ám – fontos 
lépés lenne az elégedettségi kérdőív szempontrendszerének bővítése is. 

A szerző korszerű válaszokat ad életünk aktuális kérdéseire: a környezetvédelem jelentőségére, a 
konfliktusok megszaporodásának gondjára, a média mindenen túlterpeszkedő hatására vagy épp a 
tanári szerep szükségszerű változásaira (a frontális munkát felváltó új tanítási módszerekre). 

Meggyőzően érvel a kétnyelvű osztályok visszaállítandó előfelvételije mellett. 

Jó gondolatnak tűnik a sportolóknál felvázolt „beszámolók hete”. 

Örvendetes, hogy a DÖK szerepét nem korlátozná szabadidős programok szervezésére, hiszen az 
állampolgári jogok és kötelességek megismertetése a diákokkal, a kulturált társadalmi együttélés 
szabályainak alkalmazása az iskola falai között felelősen gondolkodó és viselkedő, érett 
személyiségeket eredményez. 

Különleges, a mai teljesítményorientált világban feltűnő gondolat a pályamunkában az az állítás, hogy 
nálunk az emberséges nevelői magatartás fontosabb a számbeli eredményeknél – talán ezért 
szeretnek ide járni még gyengébb képességű tanulók is! 

Fazekas Csaba ilyen iskolát akar és ígér. És annak alapján, ahogyan eddig élt és alkotott ebben az 
iskolában, el is hisszük neki, hogy meg fogja valósítani, mert képes rá. Az elmúlt 30 év rá a bizonyíték. 
Vezetői munkájának két kulcsszava az együttműködés és a szolgálat. Ez eddigi munkáját is 
jellemezte, és pályázata is ezt tükrözi. Emberként pedig szerénysége és alázata fogja segíteni abban, 
hogy a legjobb vezetője legyen a Kölcsey Gimnáziumnak, amennyiben elnyeri a megbízatást: az 
iskola meglévő hagyományait kívánja folytatni, ugyanakkor beépíti az új köznevelési törvény helyi 
szinten megvalósítandó elemeit, újragondolja az intézményben rejlő lehetőségeket úgy, hogy  új 
fenntartói helyzethez, elvárásokhoz alkalmazkodik. 
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Pályázatát mindannyian feltétel nélkül támogatjuk, hiszen az Ő Kölcsey-képe egyezik a mi Kölcsey-
képünkkel, tisztán és racionálisan tervez. Az Ő munkájában azokkal az elképzelésekkel, célokkal 
találkozunk, amelyekkel mi magunk is dolgozunk nap mint nap. Mindennap! 

 
 


