
Csóli Csaba, az Érdi Ipartes
tület ügyvezető igazgatója a 
sajtótájékoztatón beszámolt 
egy múlt keddi konferenciáról, 
amelynek témája a vállalkozók 
gyakorlati szakképzésben betöl
tött szerepe volt; a résztvevők 
egyrészt azt járták körül, hogy 
a szakképzés megújításában a 
helyi kisvállalkozók, mester
emberek hogyan tudnak részt 
venni, másrészt pedig Érd az 
agglomerációs szakképzésben 
milyen szerepet tudna vállalni a 
későbbiekben. 

– A konferenciát az tette 
időszerûvé, hogy az új kor
mányprogram szerint remény
teljes változás indulhat el a 
szakképzést illetően az elmúlt 
húsz év vargabetûje után. Évek 
óta úgy látjuk: a szakképzés 
egyre rosszabb helyzete kerül, 
részben a gazdasági átalakulás, 
a változó piaci igények, illetve az 
oktatási kormányzatok lépései 
miatt – a Nemzeti Alaptanterv 
bevezetésekor a vállalkozók 
nem tudták képviselni érde
keiket a szakképzés területén. 
Most azonban a kormányzati 
intézkedések arra mutatnak, 
hogy a fiatalok szakmunkás

képzése ismét 1415 éves kor
ban kezdődhet, a tanmûhelyek 
mellett pedig a vállalkozóknál is 
gyakorlatot szerezhetnek a diá
kok. Így sokkal jobban el tudják 
sajátítani a szakma fortélyait, 
és a piacon is jobban megállják 
majd a helyüket. Ezt a lehető
séget ismertettük a vállalkozók
kal: gondolkodjanak el azon, 
hogy érdemes részt venniük a 
fiatalok képzésében – hangsú
lyozta Csóli Csaba. Hozzátette: 
a vállalkozások mintegy 40 
milliárd forintot fizetnek be a 
szakképzési alapba; ehhez az 
összeghez különféle intézmé
nyek juthatnak hozzá, a szak
munkásképzéssel nem foglal
kozó kisvállalkozók eddig nem 
részesülhettek ebből a pénzből, 
holott Érd területén sok olyan 
mesterember van, aki képes 
lenne tanulókat foglalkoztatni. 

– Õket szeretnénk összegyûj
teni, tevékenységüket megis
mertetni a lakossággal, a szak
munkásnak készülő fiatalokkal 
és szüleikkel, és a megfelelő 
elméleti képzőhelyek bevo
násával náluk biztosítani a 
tanulók gyakorlati foglalkoz
tatását, az ipartestület ellen
őrzése mellett és a kamarák 
részvételével – mondta Csóli 
Sándor. Önkormányzati segít
séggel végig kívánják elemezni 
az Érden mûködő, illetve az ide 
telepedni kívánó vállalkozáso
kat, hogy segítséget nyújthassa
nak abban, milyen szakmákban 
érdemes képezni a tanulókat. 
Ebben a Kós Károly Szakképző 
Iskolának is jelentős szerep 
jutna. 

– Bízunk benne, hogy Érd 
ipartestülete, szakképző iskolá
ja és önkormányzata együtt tud 
majd dolgozni, és nagyon sok 
fiatalnak adunk majd lehetősé
get arra, hogy érdi mesterembe
reknél tudjanak tanulni – zárta 
szavait az ipartestület ügyveze

tő igazgatója. (A konferenciáról 
a 10. oldalon olvashatnak rész
leteket.)

Segesdi János elmondta: a 
városvezetés reméli, hogy ez 
az együttmûködés elősegíti a 
fiatalok szakmához és munka
helyhez jutását. 

– Az a cél, hogy olyan szak
mákat tudjunk oktatni, ame
lyekre itt Érden és az agglome
rációban valóban szükség van, 
és nem utolsósorban gyarapíta
ni tudják azon vállalkozók szá
mát, akik meg tudják teremteni 
a megélhetésüket – fûzte hozzá 
az alpolgármester.
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Érdi Polgárőrség	 06-23/374-459	
	 06-30/621-2596

Érdi Rendőrkapitányság	 06-23/365-007

Közterület-felügyelet	 06-80/204-571

Érd Megyei Jogú Város  
Polgármesteri Hivatal	 06-23/365-132

aktuális

A polgármester  
fogadóórája:
T. MÉSZÁROS ANDRÁS  
Minden kedden a Polgármesteri 
Hivatalban 9–11 óráig. Elõzetes bejelent
kezés a 23/522313 telefonszámon.  

Az alpolgármesterek fogadóórája:

SEGESDI JÁNOS
 
20/5720467 
Alpolgármesteri és képviselõi fogadóóra minden hét 
keddjén 9–12 óráig a Polgármesteri Hivatalban

TÓTH TAMÁS 
 
23/522369 
 Alpolgármesteri és képviselõi fogadóóra előze
tes telefon bejelentés alapján a Polgármesteri 
Hivatalban

 1.  ANTUNOVITS 
ANTAL   
20/3638498 
Folyamatos, 
mindig elérhe

tõ, Alsó u. 91.  

 2.  MÉSZÁROS 
MIHÁLY  
20/5149773 
Telefonos 
megbeszélés 

alapján az Összefogás 
Egyesület Székházában,  
Alsó u. 8.

 3.  MÓRÁS 
ZSOLT  
20/5781180 
Telefonon 
történõ egyez

tetés alapján.

 4.  SEGESDI 
JÁNOS  
20/5720467 
Alpolgármes
teri és kép

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

 5.  TEKAUER 
NORBERT  
20/9144037 
Telefonon 
történõ egyez

tetés alapján.

 6.  KOPOR 
TIHAMÉR 
30/2111963, 
20/2552636 
Minden 

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

 7.  DONKÓ  
IGNÁC   
20/5711063, 
23/372754 
Telefonos 

egyeztetés alapján bár
mikor rendelkezésre áll.

 8.  TÓTH  
TAMÁS 
23/522369 
Alpolgármes
teri és képvise

lői fogadóóra előzetes  
telefon bejelentés alapján 
a Polgármesteri Hiva
talban.

 9.  FÜLÖP 
SÁNDORNÉ  
20/5137218 
Telefonon tör
ténõ egyezte

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

10.  KÉRI  
MIHÁLY      
20/4621987 
Telefonon tör
ténõ egyezte

tés alapján.

11.  DR. VERES 
JUDIT   
30/9626292 
Telefonos 
egyeztetés 

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

12.  SZABÓ  
BÉLA    
20/9464924 
Telefonon tör
ténõ egyezte

tés alapján bármikor a 
Parkvárosi Közösségi 
Házban, BajcsyZs. u. 
206–208.

     BAKAI-NAGY 
ZITA    
20/5225600     
Telefonon tör
ténõ egyezte

tés után. 

     CSÕZIK 
LÁSZLÓ  
30/2683852,  
csozik@gmail.
com. 

Telefonon vagy emailen 
történõ bejelentkezés 
alapján.

     JAKAB  
BÉLA  
30/3375454 
Hétfõnként 15 
és 17 óra kö

zött, telefonon történõ 
egyeztetés után.

     PULAI  
EDINA    
70/6177961 
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 Széchenyi és a Hunyadi isko
la tervezett összeolvasztása 
ismét napirendre került a múlt 
szerdai sajtótájékoztatón, ame
lyet Segesdi János alpolgármes
ter tartott. Mint fogalmazott: 
itt nem azon van a hangsúly, 
hogy egy létrejövő új intéz
mény „bekebelez” két iskolát, 
hanem azon, hogy ha az átszer
vezést az önkormányzat nem 
hajtja végre, a Hunyadi iskola 
megszûnhet.

– Számunkra az a fontos, hogy 
megmentsük az iskolát, hogy ne 
következhessen be az a helyzet, 
hogy 289 gyereket más intézmé
nyek között kelljen szétoszta
ni, huszonöt pedagógust pedig 
elbocsátani. Az a szándékunk, 
hogy a teljes pedagógusállo
mányt tovább foglalkoztassuk. 
Nem megengedhető, hogy azért 
veszítsék el tanárok, tanítók az 
állásukat, mert érzelmi okok 
miatt szülők, pedagógusok meg 
kívánják menteni a Széchenyi 
faépületeit, illetve konzerválni 
szeretnék a megszokott állapo
tokat, és el sem tudják képzel
ni, hogy a változtatással jobb 
helyzetbe kerülhetnek a gyer
mekek és a pedagógusok is. Az 
oktatási tárca független szak
értő bevonásával megvizsgálta 

az átszervezési elképzelésein
ket, és állásfoglalása szerint az 
átalakítás a gyermekeknek és 
a pedagógusoknak infrastruk
turálisan kedvezőbb helyzetet 
alakít ki, a szülőkre pedig nem 
ró elviselhetetlen terhet. Mint 
már elmondtuk, a két isko
la között alig több, mint egy 
kilométer a távolság, ráadásul 
az átszervezés következtében 
csupán a gyermekek egy része 
folytatja tanulmányait más épü
letben. A csoportbeosztás csak 
kismértékben változik majd, a 
gyermekek tanítói is 90 szá
zalékban ugyanazok marad
nak. Szeretnénk ezt a peda
gógusoknak, a szülőknek, a 
gyerekeknek is elmagyarázni, 
hiszen ezeket az érveket sem 
az összevont szülői értekezle
ten, sem a Széchenyi iskolások 
által szervezett szimpátiatünte
tésen nem hallgatták meg – tette 
hozzá Segesdi János. Az alpol
gármester hangsúlyozta azt is: 
ha a tervezett összevonás nem 
következik be, és be kell zárni a 
Hunyadi iskolát, az ide járó gye
rekek csak olyan intézménybe 
járhatnak majd, ami legalább öt 
kilométer távolságra van – ezek
ben van ugyanis csupán szabad 
férőhely. 

A	 szerdai	 sajtótájékoztatót	 követő	 napon,	 csütörtökön	 a	 Hunyadi	 iskolában	 értekezletet	
tartott	a	diákönkormányzat,	illetve	a	tantestület	és	a	szülői	munkaközösség	a	két	intéz-
mény	tervezett	összeolvasztásával	kapcsolatban,	hogy	megvitassák	a	kialakult	helyzetet,	
illetve	 feltegyék	 kérdéseiket	 az	 alpolgármesternek.	 A	 Széchenyi	 iskolában	 szintén	 e	
kérdésben	tanácskozott	a	tantestület.	Az	önkormányzat	oktatási	bizottsága	is	e	témával	
foglalkozott	csütörtöki	ülésén	–	a	szülők,	pedagógusok	itt	is	megtehették	észrevételeiket.	
A	kérdések	jórészt	az	összeolvasztás	mikéntjére,	részleteire	irányultak,	másrészt	kifejezték	
aggályaikat	aziránt,	hogy	egyes	tanulók	számára	az	intézmények	megközelítése	nem	lesz	
biztonságos,	a	vasúti	és	a	Balatoni	úti	átkelés	miatt.	Az	önkormányzat	álláspontja	szerint	
mindkét	 kérdés	 megoldható:	 a	 gyerekek	 a	 gyalogos	 vasúti	 aluljárót	 vehetik	 igénybe,	 a	
Balatoni	úton	pedig	polgárőrök	segíthetik	a	biztonságos	átkelést.

Érdi mestereket vonna be a szakképzésbe az ipartestület

Iskola-összeolvasztás, több fórumon
A Hunyadi és Széchenyi iskolák tervezett összeolvasztása, illetve egy ipartestületi 
konferencia volt a témája a múlt szerdai sajtótájékoztatónak. Segesdi János hang-
súlyozta: az intézményátalakítást illetõen azt kell látniuk a szülõknek, tanároknak, 
hogy ha az átszervezést az önkormányzat nem hajtja végre, a Hunyadi iskola 
megszûnhet, a diákok távoli iskolákba kerülhetnek, a pedagógusokat pedig el kel-
lene bocsátani. Az Érdi Ipartestület konferenciája a szakképzés megújítása volt 
– ebben szerepet kaphatnak az érdi vállalkozók is.

Segesdi János (balról) az iskola-összeolvasztásról, míg Csóli Csaba (jobbról), az ipartestület ügyvezetõje egy 
minapi konferenciáról beszélt
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Tájékoztatásul
Az	 alábbi	 közlemény	 a	 Népszava	 című	 napilapban	 jelent	 meg	 2011.	 május	 19-én,	 a	 2.	
oldalon.

Helyreigazítás
A	 Népszava	 2011.	 május	 10-i	 számában	 megjelent	 Nem	 érdekli	 Vattamányt	 a	 helyiek	
akarata	 című	 cikkünkben	 valótlanul	 híreszteltük,	 hogy	„Érden	 …	 azért	 léptek	 akcióba	
(tüntettek),	 mert	 a	 spórolásra	 hivatkozva	 bezárna,	 illetve	 beolvasztana	 egy-egy	 iskolát	
az	 önkormányzat.”	 A	 valóság	 ezzel	 szemben	 az,	 hogy	 Érden	 a	 két	 iskola	 összevonását	 a	
csökkenő	gyermeklétszám	indokolta,	melynek	következtében	reális	veszéllyé	vált	az	egyik	
tanintézménynek	a	vonatkozó	törvény	alapján	történő	teljes	és	végleges	bezárása.	Ennek	
elkerülése	érdekében	határoztak	az	összevonás	mellett.	Az	érdi	önkormányzat	soha	nem	
hivatkozott	 spórolásra,	 indokai	 között	 kizárólag	 a	 25	 pedagógus-álláshely	 és	 a	 mintegy	
400	gyermek	tanulási	feltételeinek	biztosítása	szerepelt.

Tisztázó látogatás a Széchenyiben
Megmaradnak	 eddigi	 tanáraik,	 megmaradnak	 a	 megszokott	 közösségek	 és	 senki	 nem	
zárja	 be	 a	 Széchenyit	 –	 T.	 Mészáros	 András	 polgármester	 múlt	 hét	 csütörtök	 délelőtt	
személyesen,	Leszák	Ferenc	igazgató	kíséretében	nyugtatta	meg	az	iskola	diákjait.	
A	 látogatást	 a	 Széchenyi	 és	 a	 Hunyadi	 iskola	 tervezett	 összevonása	 miatt	 a	 gyerekek-
ben	 keltett	 aggodalmak	 miatt	 érezte	 szükségesnek	 a	 városvezetés.	 Érd	 polgármestere	
valamennyi	 osztályt	 végigjárva	 arról	 beszélt	 a	 tanulóknak,	 hogy	 az	 összevonás	 nem	 jár	
tanáraik	 elbocsátásával,	 nem	 jár	 az	 osztályok	 felbomlásával,	 tehát	 alaptalanok	 azok	 a	
félelmek,	amelyeket	az	üggyel	kapcsolatban	egyesek	megfogalmaztak.	A	polgármestert	
végig	elkísérő	Leszák	Ferenc	igazgató	nem	cáfolta	ezeket	az	állításokat.	
A	 diákok	 figyelemmel	 hallgatták	 a	 tisztázó	 tájékoztatót.	 Arra	 a	 kijelentésre,	 miszerint	
ugyanazok	tanítják	majd	őket	jövőre,	mint	idén,	csupán	egy	nyolcadikos	reagált:	„minket	
ugyan	már	nem”.		 -i	-c


