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A polgármester  
fogadóórája:
T. MÉSZÁROS ANDRÁS  
Minden kedden a Polgármesteri 
Hivatalban 9–11 óráig. Elõzetes bejelent-
kezés a 23/522-313 telefonszámon.  

Az alpolgármesterek fogadóórája:

SEGESDI JÁNOS
 
20/572-0467 
Alpolgármesteri és képviselõi fogadóóra minden hét 
keddjén 9–12 óráig a Polgármesteri Hivatalban

TÓTH TAMÁS 
 
23/522-369 
 Alpolgármesteri és képviselõi fogadóóra előze-
tes telefon bejelentés alapján a Polgármesteri 
Hivatalban

 1.  ANTUNOVITS 
ANTAL   
20-/363- 8498 
Folyamatos, 
mindig elérhe-

tõ, Alsó u. 91.  

 2.  MÉSZÁROS 
MIHÁLY  
20/514-9773 
Telefonos 
megbeszélés 

alapján az Összefogás 
Egyesület Székházában,  
Alsó u. 8.

 3.  MÓRÁS 
ZSOLT  
20/578-1180 
Telefonon 
történõ egyez-

tetés alapján.

 4.  SEGESDI 
JÁNOS  
20/572-0467 
Alpolgármes-
teri és kép-

viselõi fogadóóra min-
den hét keddjén 9–12 
óráig a Polgármesteri 
Hivatalban.

 5.  TEKAUER 
NORBERT  
20/914-4037 
Telefonon 
történõ egyez-

tetés alapján.

 6.  KOPOR 
TIHAMÉR 
30/211-1963, 
20/255-2636 
Minden 

hónap elsõ keddjén 17–
18 óráig a Jószomszéd-
ság Könyvtárban, Sárd 
u. 35.

 7.  DONKÓ  
IGNÁC   
20/571-1063, 
23/372-754 
Telefonos 

egyeztetés alapján bár-
mikor rendelkezésre áll.

 8.  TÓTH  
TAMÁS 
23/522-369 
Alpolgármes-
teri és képvise-

lői fogadóóra előzetes  
telefon bejelentés alapján 
a Polgármesteri Hiva-
talban.

 9.  FÜLÖP 
SÁNDORNÉ  
20/513-7218 
Telefonon tör-
ténõ egyezte-

tés alapján minden 
hónap második csütör-
tökén 18–19 óráig az 
Összefogás Egyesület 
Székházában, Alsó u. 8.

10.  KÉRI  
MIHÁLY      
20/462-1987 
Telefonon tör-
ténõ egyezte-

tés alapján.

11.  DR. VERES 
JUDIT   
30/962-6292 
Telefonos 
egyeztetés 

alapján minden hónap 
harmadik hétfõjén 18–19 
óráig a Polgárok Házá-
ban.

12.  SZABÓ  
BÉLA    
20/946-4924 
Telefonon tör-
ténõ egyezte-

tés alapján bármikor a 
Parkvárosi Közösségi 
Házban, Bajcsy-Zs. u. 
206–208.

     BAKAI-NAGY 
ZITA    
20/522-5600     
Telefonon tör-
ténõ egyezte-

tés után. 

     CSÕZIK 
LÁSZLÓ  
30/268-3852,  
csozik@gmail.
com. 

Telefonon vagy e-mailen 
történõ bejelentkezés 
alapján.

     JAKAB  
BÉLA  
30/337-5454 
Hétfõnként 15 
és 17 óra kö-

zött, telefonon történõ 
egyeztetés után.

     PULAI  
EDINA    
70/617-7961 
Telefonon tör-
ténõ egyezte-

tés után

A képviselôk fogadóórája:

Az országgyûlési képviselõ fogadóórája:
DR. ARADSZKI ANDRÁS  
országgyűlési képviselő

06-20/462-6714 
Levélcím: Polgárok Háza, 2030 Érd, Alsó u. 3. 

Minden hónap első csütörtökén 17 és 19 óra 
között a Polgárok Házában.

A közgyûlés nemrég jóváhagyta 
azt a szakértők által készített 
javaslatot, hogy az egyre csökke-
nő gyermeklétszámmal küzdő 
Hunyadi iskola és a Széchenyi 
a jövőben egy intézményként 
mûködjön tovább. Ennek elsőd-
leges indoka az, hogy ha a jelen-
legi ütemben csökken tovább 
a tanulói létszám, a Hunyadi 
iskolát hamarosan be kellene 
zárni.

A tervezett változtatásokkal 
kapcsolatban – amelyek a jövő 
tanévtől már életbe lépnének 
– nagy volt a bizonytalanság a 
szülők körében, akik szerettek 
volna több kérdésre is választ 
kapni. Ezt a célt, valamint a 
szakértők által kialakított elkép-
zelések ismertetését szolgálta 
az a múlt csütörtöki lakossági 
fórum, amelyet a Szepes Gyula 
Mûvelődési Központban ren-
deztek. A nagyterem megtelt 
szülőkkel, tanárokkal; jelen vol-
tak mindkét érintett intézmény 
vezetői, illetve az önkormány-
zat oktatáspolitikai szakembe-
rei is.

T. Mészáros András ismertet-
te a jelen helyzetet: a Hunyadi 
Mátyás Általános Iskolában évek 
óta csökken a gyereklétszám; 
idén az iskola körzetébe tartozó 
53 gyermekből mindössze 26-ot 
írattak ide a szülei. Amennyiben 
ez a tendencia folytatódik, és az 
osztályok létszáma nem éri el 
az átlaglétszám 60 százalékát, 
a diákok után nem jár normatív 
támogatás az államtól, vagyis 
az intézményt nem lehet tovább 
fenntartani.

A Széchenyi István Általános 
Iskolában – amely mint-
egy másfél kilométerre van a 
Hunyaditól, tehát gyakorlatilag 
ugyanaz a körzet – a gyerme-
kek létszáma nagy, a diákok 
egy része nem a kőépületben, 
hanem a jó harminc éve ide-
iglenesen felhúzott, ám azóta 
is használt faépületekben 
tanul. Ha a két iskola egyként 
mûködne tovább, e faépületek-
re a jövőben nem volna szük-
ség, a területet a város oktatási 
célokra hasznosítaná. 

A szülők több kérdést is fel-
tettek, és megfogalmazták aggá-

lyaikat is – amelyek a fórum 
tanúsága szerint egyformák, 
függetlenül attól, kinek melyik 
intézménybe is jár a gyermeke. 
Az alábbiakban a legtöbbször 
elhangzott, a szülőket legin-
kább érdeklő kérdéseket, felve-
téseket tesszük közzé, illetve 
T. Mészáros András, valamint 
Sárközi Márta, az önkormány-
zati humán iroda vezetője vála-
szait. 

Készült-e hatástanulmány 
arról, hogy a szülőket, gyereke-
ket hogyan érinti az, hogy meg-
változhatnak az iskolába járás 
körülményei (milyen nehézsé-
get okoz például, ha két testvér 
a jövőben nem ugyanabban az 
épületben tanul)?

Sárközi Márta: 
– A közoktatási törvény előír-

ja: annak megállapítására, hogy 
nem jár-e aránytalan teherrel a 
szülőkre, gyerekekre nézve az 
intézményátalakítás, szakértői 
véleményt kell kérni. A szakértő 
személyére az Oktatási Hivatal 
tesz javaslatot. A szakértő arról 
nyilatkozik, hogy az intézmé-
nyek tervezett összevonásával 
hozzájutnak-e a gyerekek az 
eddigi színvonalú szolgálta-
tásokhoz, illetve e lépés nem 
jelent-e megterhelő többlet-
költséget a szülők számára. 
A szakértő a rendelkezésére 
álló anyagok – iskolai statiszti-
kák, beszámolók, eddigi szak-
értői anyagok – alapján készíti 
el jelentését.

Jár-e az összeolvadás elbo-
csátásokkal? Az egybeolvadás 
azt jelenti, hogy az iskolák 
megszûnnek, és ezzel együtt 
a pedagógusok állása is, és az 
új intézménybe vagy felveszik 
őket, vagy nem?

T. Mészáros András: 
– Nem, elbocsátások nem 

történtek, és nem is terve-
zünk ilyesmit – mindössze a 
két igazgató helyett lesz egy. 
Ezt az állást megpályáztatjuk, 
és a közgyûlés dönt a beérke-
ző pályázatok függvényében. 
A tanárok személyét tekintve 
nem lesz változás – ami egyben 
azt is jelenti, hogy az oktatás 
színvonala ugyanolyan lesz, 
mint most.

Sárközi Márta: 
– Mivel az intézmény jog-

utóddal szûnik meg, a tanulók 
jogviszonya változatlan marad. 
A munkáltatói jogokat az igaz-
gató gyakorolja; a pedagógusok 
a jogutód intézmény pedagógu-
sai lesznek. Az új igazgató fel-
adata lesz a munkáltatói jogok 
gyakorlása. Amikor az új iskola 
megalakul, a fenntartó megha-
tározza majd, hány tanulócso-
portot indít, és megszabja az 
óraszámokat is – ez amúgy min-
den évben megtörténik. Ennek 
alapján lehet meghatározni a 
pedagógusszükségletet. 

Megvizsgáltam az érdi intéz-
mények óraszükségletét és 
-keretét. Mint megállapítottam, 
a közoktatási törvényben előírt 
kötelező óraszámon felül 60-
80-100 órával többet kapnak a 
várostól az iskolák – azaz ennyi 
a túlóra. Ez azt is jelenti, hogy 
ha két-három pedagógus meg-
betegszik, a helyettesítésük már 
gondot okoz. Ha tehát kisebb 
óraszámmal is kell az iskolák-
nak dolgozni a jövőben, az nem 
jár elbocsátásokkal, legfeljebb a 
túlórák csökkenésével. Vannak 
olyan pedagógusok, akik hatá-
rozott idejû szerződéssel dol-
goznak június végéig, illetve aki 
félállásban dolgozik, és most 
nyugdíjba megy. Elképzelhető, 
hogy az ő szerződéseiket nem 
hosszabbítják meg. 

Van-e más megoldás az össze-
olvadáson kívül? Nem tudná 
elérni valami módon – az épület 
felújításával, középiskolai osz-
tályok indításával – a városve-
zetés, hogy a Hunyadi iskolába 
több gyermek járjon?

T. Mészáros András: 
– A csökkenő gyermeklét-

szám már évek óta problémát 
jelent a Hunyadi iskola tekin-
tetében. 2007-ben a közgyûlés 
új igazgatót nevezett ki, abban a 
reményben, hogy a vezetőváltás 
e téren is változást hoz majd. 
Sajnos, nem így történt. 

Tekintve, hogy a gyerekek 
a Széchenyi iskola faházaiban 
sokkal rosszabb körülmények 
közt tanulnak, mint amilyen 
állapotban a Hunyadi iskola 
épülete van, mégis, a Széchenyi 

iskolában folyamatosan túlje-
lentkezés van, nem lehet azt 
várni, hogy a Hunyadi felújítása 
megfordítaná a jelenlegi tenden-
ciát. Bármilyen oktatáspolitikai 
változást vezetnénk is be (maxi-
malizált osztálylétszám Érd 
összes iskolájában, egységes 
pedagógiai rendszer), nem vár-
hatnánk tőle gyors sikert, vagyis 
a fenti tendencia megfordulá-
sát. Szakközépiskolai osztályok 
kialakítását pénzügyi helyzete 
miatt a város most nem tudja 
vállalni, így az összevonáson 
kívül egyetlen alternatíva van: 
az iskola bezárása, amit viszont 
a város nem szeretne. Márpedig 
ha nem lépünk az idén, ez jövő-
re bekövetkezhet.

Miért nem lehet ezt a folya-
matot fokozatosan véghezvinni, 
hogy könnyebb legyen az alkal-
mazkodás minden érintettnek?

T. Mészáros András: 
– E változtatásról május 31-ig 

dönteni kell a vonatkozó jogsza-
bály szerint. Másrészt azért sem 
engedhetjük meg, hogy több 
éven át elhúzódó folyamattá 
váljon az összeolvadás, mert ha 
időközben az osztályok átlaglét-
száma 60 százalék alá csökken 
a Hunyadiban, az intézmény 
nem tud tovább mûködni, be 
kell zárni. Ez gyakorlatilag az 
utolsó pillanat, hogy megment-
sük a Hunyadit, az ott tanuló 
közösségeket és az ott dolgozó 
tanárok álláshelyeit.

Felröppentek olyan hírek, hogy 
a telket, amelyen a Széchenyi 
faépületei állnak, eladja az 
önkormányzat. Igaz ez?

T. Mészáros András: 
– Nem. Mióta polgármester 

vagyok, a város egyetlen ingat-
lant adott el, a Fürdő utcai 
közösségi házat. Ezenfelül csak 
vettünk földet – többek közt azt 
az ingatlan melletti területet is, 
ahol most a faépületek állnak. 
Később itt elindulhat a fejlesz-
tés, és megépülhet egy középfo-
kú oktatási intézmény. 

Az önkormányzat döntése 
végleges az iskolák egyesíté-
se tekintetében, vagy azt még 
befolyásolhatják a szülők, peda-
gógusok? Ha nem, a képviselő-
testület kiket képviselt a döntés-
hozatal során? 

T. Mészáros András: 
– A közgyûlés a szándékról 

döntött. A megvalósítás részle-
teinek kidolgozása most zajlik. 
Meggyőződéssel mondhatom: 
az Érden élők érdekeit próbál-
juk meg képviselni.

A széchenyis szülők, diákok 
amiatt is aggódnak, hogy isko-
lájuk hagyományai megőrizhe-
tők-e, ha intézményük átalakul, 
a hunyadisok pedig féltik iskolá-
juk eddigi családias hangulatát 
– és mindannyian féltik gyerme-
keiket az átalakulással járó vál-
tozásoktól, bizonytalanságtól. 
A közlekedési nehézségeket is 
említették: a gyalogosan köz-
lekedő gyerekek egy részének 
át kell kelniük a nagy forgalmú 
Balatoni úton, illetve a vasúti 
átjárón. A közlekedésbiztonság 
kérdésében lépni lehet: a 70-es 
úton megvalósítható egy új gya-
logos-átkelőhely kialakítása. 

Ami az átalakulással járó 
bizonytalanságot illeti: ezt 
nagymértékben enyhítheti a 
gyerekek körében, ha a kedé-
lyek a jelenlegi forrpontról 
szobahőmérsékletûre hûlnek 
– a lakossági fórumon elhang-
zott szülői kétségeket, félelme-
ket látva, hallva ez valószínûleg 
akkor következik majd be, ha az 
új iskolaév megkezdődik.

 Ádám Katalin

Kérdések és válaszok a tervezett intézményátalakításról

Hunyadi, Széchenyi  
– megszûnés helyett összeolvasztás
Múlt csütörtökön a városvezetés lakossági fórumot tartott a Hunyadi és Széchenyi 
iskola tervezett összevonásával – szakkifejezéssel: összeolvasztásával – kapcso-
latban. A felszólaló szülõk és pedagógusok részben kérdéseket tettek fel, részben 
pedig az intézmények összevonása ellen tiltakoztak. T. Mészáros András polgár-
mester hangsúlyozta: ez az egyetlen olyan megoldás, amellyel a folyamatosan 
csökkenõ gyermeklétszámú Hunyadi iskolát meg lehet menteni, ráadásul úgy, hogy 
a pedagógusokat sem kell elbocsátani.

A két intézmény másfél kilométeres körzeten belül helyezkedik el – szeptembertõl egyik iskolában az alsósok, 
másikban a felsõsök tanulnának


