
Tisztelt Képviselőtestület! 

A magyar gyermekek jövője közös nemzeti ügyünk, hiszen az eljövendő 
generációk boldogulása országunk jövőjét határozza meg. Ez olyan tény, 
amelyben nincs és nem is lehet vita a hazájukat szerető magyar emberek 
között. Nemzeti sorskérdés, hogy miként alakul a magyar oktatás jövője, milyen 
esélyt, milyen feltételeket biztosítunk gyermekeinknek képességeik, tehetségük 
kibontakoztatásához, közös jövőnk építéséhez. 

Éppen ezért a magyar pedagógusok segítségkérő jelzését mindennél 
komolyabban kell venni. 2016. 01. 06-án jelent meg a miskolci Herman Ottó 
Gimnázium tantestületének nyílt levele, amelyben hosszan sorolják a tanuló 
gyermekeket sújtó, a tanítókat, tanárokat megnyomorító, tisztességes oktatást 
ellehetetlenítő kormányzati intézkedéseket.  

Azóta bebizonyosodott, hogy a probléma nem egyedi, hanem épp ellenkezőleg: 
országos méretű, közös jövőnket fenyegető jelenségekről van szó. Ezt 
bizonyítja, hogy támogató iskolák, szülői közösségek és szakmai szervezetek 
tömegesen, egy emberként álltak ki a magyar közoktatás jobb feltételeinek 
biztosításáért. 

Gyermekeink élete, Magyarország jövője a mai oktatáspolitika miatt a tragédia 
felé halad. A rideg számok is azt mutatják, hogy gyermekeink mindenben 
rosszabbul teljesítenek, mint európai társaik. Ha ez így megy tovább, 
Magyarország tíz év múlva nem a kiművelt emberfők hazája, hanem a 
kontinens olcsó, fillérekért dolgozó segédmunkásainak piaca lesz. Ezt a jövőt 
egyetlen magyar hazafi sem kívánhatja!  

Mi Budapest Főváros IV. Kerület, Újpest Önkormányzatának Képviselő- 
testülete nem ilyen sorsot szánunk gyermekeinknek! Nekünk elsőrendű 
feladatunk gyermekeink boldogulásának elősegítése, Magyarország jövőjének 
biztosítása! 

Köszönjük a miskolci Herman Ottó Gimnáziumnak és az őket követő 
pedagógusoknak, szülőknek, nagyszülőknek és diákoknak, hogy hitet tesznek 
Magyarország jövője, a minőségi magyar közoktatás mellett! 

A magyar gyermekek jövője és boldogulása Újpest Önkormányzata számára is 
fontos.  Az utolsó utáni pillanatban vagyunk! 

Kérjük ezért, hogy a T. Képviselőtestület az  előterjesztést tárgyalja meg, és 
hozzon döntést az alábbi határozati javaslatról. 



 
HATÁROZATI JAVASLAT 

 
Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzata Képviselőtestületének 

…/2016. (…) határozata 
gyermekeinkért, Magyarország jövőjéért! 

A Képviselőtestület megtárgyalta a „Gyermekeinkért, Magyarország 
jövőjéért!” című előterjesztést és az alábbi döntést hozza: 

 

1. Az Újpesten élő családok gyermekeiért felelősségét vállalva, 
Magyarország jövőjét szem előtt tartva felszólítja a kormányt, hogy 
haladéktalanul orvosolja a településünkön működő, egykori 
önkormányzati oktatási intézményekben az országos helyzettel 
összhangban kialakult felháborító és megengedhetetlen állapotokat! A 
kormány azonnal helyezze hatályon kívül ártalmas döntéseit, ne vegye 
el a gyermekeink boldogulását, Magyarország jövőjét!  
 

2. Amennyiben a kormány a fenti követelést nem tudja, vagy nem akarja 
teljesíteni, azonnali hatállyal adja vissza az Újpesti Önkormányzat 
fenntartásába az iskoláinkat! Egyúttal felszólítjuk a kabinetet, hogy a 
magyar polgárok által befizetett adók bevételeiből a visszaadott 
iskolákhoz biztosítsa a forrásokat az európai oktatási színvonal 
megteremtéséhez és fenntartáshoz! Védjük meg gyermekeinket, 
Magyarország jövőjét! 

 
3. A Képviselőtestület egyúttal köszönetet mond a gyermekeink jövőjéért 

küzdő és dolgozó pedagógusoknak, iskolai dolgozóknak, a felelősséggel 
gondolkodó szülőknek, és a jogaikért, tanáraikért kiálló diákoknak, 
valamint minden jóakaratú honfitársunknak, hogy felemelik szavukat a 
minőségi közoktatásért,  s nem tűrik el azt a jelenlegi helyzetet, amely 
nemzetünk jövőbeni boldogulását veszélyezteti. 

 
4. A Képviselőtestület felkéri a Polgármestert, hogy jelen döntésről 

Magyarország Kormányát értesítse. 

Budapest, 2016. február 25. 
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