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Az iskola közelmúltban meg-
választott igazgatója elmondta, 
az eltelt két évben jelentõsen 
megváltozott az iskola megíté-
lése, és ezt bizonyítja, nem-
csak Érdrõl, hanem a környezõ 
településekrõl is érkeznek diá-
kok szép számban, hogy az itt 
megszerzett ismereteiket hasz-
nosítani tudják mindennapi 
életükben. Weszprémy Barna 
véleménye szerint az oktatási 
intézményben jelenleg is magas 
szintû szakképzés folyik, az 
iskola végzõseit megbecsülik a 
munkahelyeken, ennek ellené-
re folyamatosan népszerûsíteni 
kell az iskola által kínált 
lehetõségeket a kistérség általá-
nos iskoláiban, hogy biztosítva 
legyen az utánpótlás.

Az igazgató elmondása sze-
rint az utóbbi években országos 
szinten egyre romlik a szakkép-
zés színvonala, az anyagi forrá-
sok hiánya miatt elmaradnak a 
kívánatos fejlesztések, és úgy 
tûnik, napjainkban nem szak-
mailag mûvelt emberekre van 
szükség, hanem csak fogyasz-

tókra. Emlékeztetett arra, hogy 
a Kós Károly Szakképzõ Iskola 
pedagógusai új alapokra sze-
retnék helyezni az iskolában 
folyó oktató-nevelõ munkát, és 
a már megjelent felvételi tájé-
koztatóból is kiderül, hogy a 
munkaerõpiacon ténylegesen 
keresett szakmákban zajlik 
majd a képzés.

– Örvendetesnek tartom, 
hogy az iskola támogatottsága 
maximális a fenntartó, valamint 
a szülõk részérõl. Támogatják 
törekvéseinket, hogy nyissunk 
az új szakmák felé, és egyetérte-
nek azzal, hogy programunkba 
vegyünk fel új képzési formákat. 
Szerencsére nem skatulyázzák 
be az iskolát, és nem úgy tekin-
tenek az érdi iskolára, hogy van 
egy elit iskola, a Vörösmarty 
Mihály Gimnázium, és vagyunk 
mi, ahová a maradék diák érke-
zik. Errõl szó sincs, és egyre 
többen bizonyosodnak meg 
arról, hogy iskolánkban magas 
szakmai színvonalú munka zaj-
lik – tette hozzá az igazgató.

Weszprémy Barna elmondá-

sa szerint egy jó villanyszerelõ, 
egy magasan kvalifikált 
csõszerelõ néha többet ér a 
munkaerõpiacon, mint egy dip-
lomával rendelkezõ. 

– A sikerért dolgozni kell, 
ingyen nem jár, és kívánatos 
lenne visszaadni minél hama-
rább a szakmák és a szakem-
berek régi, megbecsült helyét 
a társdalomban – fogalmazott 
az igazgató. Elmondása szerint 
sikeres lehet például a vendég-
látóipari képzés, hiszen Érd 
egy fejlõdõ város, ahol újabb és 
újabb beruházók jelennek meg, 
és várhatóan jelentõs idegenfor-
galmi fejlesztésekre is sor kerül 
a közeljövõben, amelyek igény-
lik a jól képzett munkaerõt.

Weszprémy Barna az egyik 
legfontosabb teendõnek a ter-
vezett és már jóváhagyott 
felnõttképzési tervek megismer-
tetését, megvalósítását tartja.

Magán az ünnepségen a diá-
kok egy csoportja nagy kedvvel 
és nagy sikerrel mutatta be Kós 
Károly polihisztor életútjának 
fõbb stációit. A megjelentek 
megtudhatták, hogy Kós Károly 
négygyermekes postatisztviselõ 
egyetlen fiaként született. 
Középiskolai tanulmányait a 
kolozsvári református kollé-
giumban végezte, ezután a 
budapesti József Mûegyetem 
mérnöki szakára jelentkezett. 
Két év múlva átiratkozott az 
építész szakra, ahol 1907-ben 
szerzett diplomát. Kezdõ épí-
tészként különbözõ építészeti 
irodákban dolgozott, majd a 
Székelyföld építészetét tanul-
mányozta. Tervezõi munká-
jában elsõsorban a kalotasze-
gi népi építészet, az erdélyi 
népmûvészet és történelmi 
építészeti emlékek motívumait 

Kós Károly-napi ünnepséget tartottak a szakképzõ iskolában

Új képzési formákkal bõvül az oktatás
Színvonalas, értelmes, az érdi Kós Károly Szakképzõ 
Iskola névadójának a szellemiségéhez méltó ünnepi 
mûsor keretében a diákok megnézhették az Édes 
Anna címû Kosztolányi-regény színpadi adaptációját 
a Nemes Nagy Ágnes Humán Szakközépiskola diákjai-
nak elõadásában, betekintést kaptak régészeti kutatá-
sok kulisszatitkaiba Pláner Lajos közremûködésével, 
Gelencsér Gyöngyi az elsõsegélynyújtásról tartott 
elõadást, Szabó Dezsõ pedig környezetvédelmi tema-
tikájú elõadásával és gyakorlati bemutatójával aratott 
sikert a múlt héten megtartott iskolai ünnepségen 
– számolt be az Érdi Újság munkatársának Weszprémy 
Barna igazgató.

igyekezett felhasználni. 1924-
ben írótársaival megalapította 
az erdélyi írók önálló könyv-
kiadó vállalatát, az Erdélyi 
Szépmíves Céhet, amelynek 
megszûnéséig, 1944-ig tagja 
volt. Egyik alapító tagja volt 
az 1926-ban alakult helikoni 
közösségnek, amelynek folyó-
iratát, az Erdélyi Helikon-t 1931-
tõl õ szerkesztette. Élete során 
több közéleti szerepet vállalt: 
alapító tagja volt az Erdélyi 
Néppártnak (1921) és 1922-ben 
Vasárnap címmel képes politikai 
újságot indított és szerkesztett. 
A második világháború után, 
a demokratikus átalakulásban 
reménykedve, újra politikai sze-
repet vállalt és a Magyar Népi 
Szövetség Kolozs megyei elnö-
ki tisztségét töltötte be, majd 
1946-1948 között nemzetgyûlési 
képviselõ volt. 1940-tõl a kolozs-
vári Mezõgazdasági Fõiskolán 
mezõgazdasági építészetet taní-
tott. 1945-tõl a Mezõgazdasági 
Fõiskola dékánja, majd 1953-ig 
tanára volt.    

Segesdi János, Érd Megyei 
Jogú Város alpolgármestere az 
ünnepségen az Érdi Újságnak 
elmondta, az önkormányzat 
fontosnak tartja az iskolával 
való együttmûködést, és figye-

Rendhagyó  
irodalomóra
A Kossuth-díjasok Érden elnevezésû sorozat 
keretében Jókai Anna írónõ tartott rendhagyó 
irodalomórát a Kós Károly-napi ünnepségen, 
azt megelõzõen pedig lapunk munkatársával 
beszélgetett.

– Miért tartja fontosnak, hogy egy vidéki város 
szakképzõ iskolájába látogasson?

– Úgy gondolom, vagy mindenütt emberek 
élnek, vagy sehol nincsenek, én nem szere-
tek semmilyen megkülönböztetést tenni sen-
kivel szemben, számomra mindenki egyforma. 
Amikor néha azt kérdezik, miért megyek el Isten 
háta mögötti falukba, akkor azt válaszolom, ha 
van Isten, akkor nincs háta. Olyan nincs, hogy 
az Isten háta mögött, mert mindenhol szem 
elõtt vagyunk, de magamról azt is tudni kell, 
hogy eredeti hivatásom szerint én is pedagógus 
vagyok, tizennégy évig tanítottam, és egy nehéz 
sorsú iskolában tanítottam. Nekem ez a közeg 
ismerõs, és szívesen jövök a nebulók közé. Oda 
kell menni, ahol a legnagyobb szükség van.

– Az utóbbi évtizedekben egészen furcsa, 
különleges értékrend szerint élnek az embe-
rek Magyarországon. Az író személyes jelenléte 
segíthet-e a hagyományos erkölcsi értékrend 
megerõsítésében?

– Remélem, hogy használ, de nem vagyok 
demagóg, és nem tudom azt mondani, hogy ez 
mindenkinek használ, és mindenki lelkesedik 
az általam elmondottaktól. Szerénynek kell 
lenni, és azt kell mondani, ha száz fiatalból 

történetesen tíznek maradandó emléket jelent 
az íróval való találkozás, és ha a késõbbiekben 
használni tud egy-egy gondolatot, akkor már 
megérte.

– Jó kezdeményezésnek tartja az érdi önkor-
mányzat és a Magyar Írószövetség által létreho-
zott Kossuth-díjasok Érden elnevezésû rendha-
gyó irodalmi órák megtartását?

– Nagyon hasznosnak tartom a kezdeménye-
zést. Én magam gyakran voltam Érden, gyakran 
megfordultam a könyvtárban is, és kapcsolat-
ban voltam az érdi polgári körökkel is.

– Milyen változásra számít a kultúra finanszí-
rozása terén, miután a választók úgy döntöttek, 
hogy nemzeti kormány vezesse a továbbiakban 
az országot?

– Véleményem szerint az összes mûvészeti 
ágazat között éppen a könyvkiadás van a leg-
sanyarúbb helyzetben. A legnehezebb helyzet-
ben a nemzeti irodalom van, én várakozással 
nézek a dolgok elé, és figyelembe véve, hogy 
elképzelhetetlen mélységû szakadékban van az 
ország, ezen belül a magyar kultúra, úgy vélem, 
hogy ennél csak jobb lehet.

 P. J.

lembe véve az idõszerû város-
fejlesztési teendõket, támogat-
ják az iskolában zajló szakmai 
képzést. Az önkormányzat 
megteremti a szükséges anyagi 
alapokat, az iskola pedig hozzá-
teszi a tudást és a képzést.

Az alpolgármester jelez-
te, amikor a Területi Integrált 
Szakképzõ Központ létrehozását 
kezdte szorgalmazni az oktatási 
vezetés, akkor az önkormány-
zat támogatta az elképzelést. 
Amikor létrehozták a széleskörû 
együttmûködést biztosító klasz-

tert, akkor elõrelépés történt a 
Corvinus Egyetemmel, és más 
középfokú vagy felsõfokú okta-
tási intézményekkel való közös 
együttmûködésben. Segesdi 
János emlékeztetett arra, hogy 
a jövõben egyre több beruhá-
zás valósul meg Érd közelségé-
ben, ahol a beruházók számí-
tanak a helyi munkavállalókra, 
és elmondta, hogy a tervezett 
idegenforgalmi beruházások is 
új munkahelyeket teremtenek 
majd az érdi diákok számára.

 Papp János

Az ünnepségen zsúfolásig megtelt a Kós Károly Szakképzõ Iskola tornaterme
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