
Batha Kálmán és felesége rövid életrajza 
  
Batha Kálmán 1946. március 1-jén született Molnaszecsıdön. Általános és középiskolai ta-
nulmányait egyaránt Keszthelyen folytatta, a József Attila Tudományegyetemen 1970-ben 
diplomázott. 1969-ben kezdett el dolgozni a Vajda János Gimnáziumban ötödéves egyetemi 
hallgatóként. A gimnáziumban kezdettıl fogva komoly szakmai feladatokkal bízták meg. 
1990-ben választották meg a gimnázium igazgatójának. Igazgatói megbízása 2004. augusztu-
sában járt le, melyet követıen nyugdíjba vonulásáig a Bibó István Alternatív Gimnázium és 
Szakközépiskolában tanított.  
 
Munkája során jó emberi és munkakapcsolatot tudott kialakítani a tanulókkal, a kollégákkal. 
Az oktatás és a nevelés területén komoly sikereket mondhat magáénak. 1969-1990 között öt 
ízben volt osztályfınök. Mindig érzékenyen reagált a gyerekek problémáira és nagyon jó kap-
csolatot tudott kialakítani a szülıkkel. Felvételizı és érettségizı tanítványai az átlagosnál jobb 
eredményeket értek el és derekasan megállták a helyüket a felsıoktatásban is. Tanári pályája 
alatt mindig törekedett arra, hogy igényességre, emberségre, tisztességes munkavégzésre, kö-
vetkezetességre neveljen, miközben sokat követelt önmagától és tanítványaitól is. 14 év és kö-
vetkezetes intézményvezetıi munkája sok sikert hozott mind a Vajda Gimnáziumnak, mind 
pedig Keszthely városának. Az ı irányítása alatt kapta meg 1997-ben Gimnáziumunk a 
„Keszthely Városért” kitüntetı címet. 
  
Batha Kálmánné 1947. május 31-én született Madarason. 1970. augusztusától 1999. februá-
rig volt a Vajda János Gimnázium matematika-fizika szakos tanára. Tanítványaival való kap-
csolatát végig a kölcsönös tisztelet, szeretet és bizalom jellemezte. 1990-ben a matematika 
munkaközösség vezetıje lett. Munkája során mindig sok segítséget nyújtott kollégáinak szak-
mailag és módszertanilag egyaránt. Tanítványai közül többen jutottak be országos versenyek 
döntıjébe és nagyon sokan felvételiztek természettudományi, mőszaki és közgazdaságtudo-
mányi egyetemekre, fıiskolákra. Az általa felkészített tanulók mindig kitőnıen megállták he-
lyüket a felsıoktatási intézményekben. Nagy szerepe volt az emelt szintő matematikai félosz-
tály tantervének kidolgozásában és a képzés elindításában. Munkájának elismeréséül 1998-
ban Apáczai Csere János Díjat kapott. Igényes, következetes és eredményes munkája eredmé-
nyeképpen nıtt az iskola elismertsége, vonzása, hírneve. 1999-ben igazgatói megbízást kapott 
a Bibó István Alternatív Gimnázium és Szakközépiskolában. Nyugdíjba vonulásáig végzett 
9 éves áldozatkész munkája során alakította ki az iskola sajátos arculatát és képzési rendsze-
rét. Jó munkája elismeréseként 2007-ben Hévíz Városért kitüntetést kapott.  
  
 


