
XXI. évfolyam, 2011. június 2.Érdi Újság4

A tanácskozás  előtt  még  rövid 
sajtótájékoztatót  is  tartottak  a 
két  intézmény  összeolvasztása 
miatt  tiltakozó  szülők  és  peda‑
gógusok,  amelyen  a  szóvivőjük 
kifejtette,  azt  szeretnék  elérni, 
hogy  T. Mészáros András pol‑
gármester  vegye  le  napirendről 
a határozati javaslatot, valamint 
induljanak el újabb  tárgyalások 
és  egyeztetések  a  két  érdlige‑
ti  iskola  jövőjéről.  Szerintük 
ugyanis  nem  létezik  olyan 
jogszabály,  amelynek  alapján 
az  intézmény  60  százalékos 
kihasználtsága  alatt  nem  része‑

sülhet  állami  finanszírozásban. 
Példaként hozták fel, hogy – sze‑
rintük  –  a Batthyányi  iskolában 
még  rosszabbak  a  kihasznált‑
ságra vonatkozó mutatók! 
A polgármester  azonban  az 

ülésen napirend  előtt  öt  sürgős 
előterjesztés  felvételét  indítvá‑
nyozta a városi plénumnak, ame‑
lyek  között  a  Széchenyi  iskola 
igazgatójának, Leszák Ferencnek 
vezetői  tisztségéből  való  azon‑
nali  felmentése  is  szerepelt.  T. 
Mészáros András azzal indokol‑
ta  a  határozati  javaslatot,  hogy 
az  igazgató  az  eddigiek  során 

méltatlanul  járt  el,  ami  nem 
garantálja,  hogy  a  továbbiak‑
ban együtt  fog mûködni abban, 
hogy  zökkenőmentesen  lebo‑
nyolíthassák  az  átszervezést. 
A közgyûlés  13  igen,  4  nem,  0 
tartózkodás  mellett  felmentette 
a  Széchenyi  iskola  igazgatóját, 
majd 13 igen, 2 nem 2 tartózko‑
dó szavazattal a sikeres pályázat 
lebonyolításáig,  de  legfeljebb 
egy  évig  Bosits Zoltánnét  bízta 
meg  a  vezetői  teendők  ellátá‑
sával.  Az  oktatási  intézmények 
mûködésének  racionalizálásá‑
ra  vonatkozó  napirendi  pontra 
térve T. Mészáros András kifej‑
tette:  meggyőződése,  hogy  jól 
fognak  dönteni,  hiszen  eddig 
valamennyi  fórumon  és  egyez‑
tetésen  mindenki  elmondhatta 
véleményét,  gondolatait,  bár 
szomorúan  tapasztalta,  hogy 
nem  tudták  egymást  meggyőz‑
ni.  Sajnálatos,  hogy  vannak 
olyan vélemények, amelyek sze‑
rint  a  városvezetés  „élvezetből” 
szándékozik a két iskolát össze‑
olvasztani,  azaz  „megszüntet‑
ni”  holott  éppen  azt  szeretnék 
elérni,  hogy  szeptemberben 
mindkét iskolában újra megszó‑
lalhasson  az  iskolacsengő!  Ha 
azonban  ezt  a  felelősségteljes 
döntést  nem  hozzák meg most 
–  tette  hozzá  a  polgármester 
–  a  Hunyadi  ugyanarra  a  sors‑
ra  jut,  mint  a  II.  Lajos  iskola, 
mert  annak  bezárását  is  a  dön‑
tés  elodázása okozta. Most  kell 
tehát  helyesen  dönteni,  hogy 
elkerülhessék  a  mostaninál  is 
súlyosabb helyzetet – így ugyan‑
is még elérhetik, hogy őszre ne 
kelljen 283 gyermeknek iskolát, 
a pedagógusoknak meg új mun‑
kahelyet keresni. 
A vitában Csőzik László kitar‑

tott  korábbi  álláspontja mellett, 
hogy  túl  későn  láttak  hozzá  a 
két  intézmény  összeolvadásá‑
nak  előkészületeihez.  Létezett 
volna más alternatíva is, például 
a  beolvadás.  Annak  a  meggyő‑
ződésének is hangot adott, hogy 
ez a változás mindenképpen az 
oktatás  színvonalának  rovásá‑
ra  megy,  és  aggodalmát  fejezte 
ki  amiatt  is,  hogy  ez  az  egész 
eljárás akár érvénytelen is lehet, 
ha esetleg „gellert kapna” a kor‑
mányhivatal részéről.

Jakab Béla  szerint  ez  a  téma 

megérdemelte  volna  az  alapo‑
sabb  és  átfogóbb  felkészítést, 
ezért  várhattak  volna  vele  még 
egy  évet.  Kopor Tihamér  sze‑
rint  az  ellenzék  a  szülők  jogos 
aggodalmát  kihasználva  poli‑
tikai  hecckampányt  folytat  a 
médiumokban  és  egyéb  fóru‑
mokon.  Pulai Edina  a  sajátos, 
speciális  nevelést  igénylő  gyer‑
mekek  oktatásáért  és  annak 
színvonaláért  aggódott,  hiszen 
kérdés,  lesznek‑e  kis  létszámú 
osztályok.  Szerinte  a  Hunyadi 
iskolát meg lehetne menteni, ha 
a speciális oktatásra helyeznék a 
súlyt. Kéri Mihály emlékeztetett, 
nem  voltak  alternatív  javasla‑
tok,  amelyek  orvosolni  tudták 
volna  a  súlyos  problémákat. 
Hozzátette:  az  oktatás  színvo‑
nala  garantált,  hiszen  ugyan‑
azok maradnak a pedagógusok. 
Csőzik  László  ezzel  szemben 
úgy  vélte,  a  minőség  romlása 
prognosztizálható, hiszen a kör‑
zetekre  kellett  volna  alapozni 
a  beiratkozást,  ami  már  gya‑
korlatilag áprilisban megtörtént. 
A vita  során  a  javaslatot  támo‑
gatók  részéről  az  is  elhangzott, 
azért döntöttek az összeolvadás 
mellett, mert  így mindkét  isko‑
la  egyenrangúan  vehet  részt  az 
átszervezésben, nem alá‑, illetve 
fölérendelt intézményként. 
Mivel  a  szakértői  vélemé‑

nyek  készítői  is  jelen  voltak  a 
közgyûlésen, így mind az önkor‑
mányzat,  mind  pedig  az  iskola 
szekértői megbízottja is kifejthet‑
te  véleményét  a  két  intézmény 
összeolvadását  illetően. Végül a 
képviselők  rátették  a  pontot  az 
i‑re, és 13 igen, 4 nem, 0 tartóz‑
kodás mellett  a  közgyûlés  elfo‑
gadta,  hogy  a  Hunyadi  Mátyás 
és a Széchenyi  István Általános 
Iskolát 2011. július 10‑i hatállyal 
összeolvadás  útján,  jogutódlás‑
sal megszünteti,  és  2011.  július 
11‑i  hatállyal  létrehozza  a  jog‑
utód  intézményt.  A képviselők 
többsége  egyetértett  az  elfoga‑
dott  határozathoz  kapcsolódó, 
összes  többi  döntéssel  (igazga‑
tók  felmentése,  pályázati  kiírás 
az  új  intézmény  vezetői  tiszt‑
ségére)  is,  így  egyebek  mellett 
azt is megszavazták, hogy az új 
intézmény az Érdligeti Általános 
Iskola nevet viselje. 
  Bálint Edit

Felmentették állásából a Széchenyi iskola igazgatóját 

Végleg eldõlt: egybeolvad a két érdligeti iskola
Tekintettel arra, hogy az érintettek egy kisebb cso-
portja is részt vett a közgyûlés azon ülésén, amelyen 
a képviselõk a Hunyadi és a Széchenyi iskola sorsáról 
szándékoztak végleges döntést hozni, a plénum elfo-
gadta, hogy elõrehozzák az ezzel kapcsolatos napiren-
di pontokat. 
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A Közép-Magyarorszá-
gi Operatív Program 
keretén belül befeje-
ződött Tárnokon az Új 
Művelődési Ház épí-
tése. A beruházás az 
Európai Unió támoga-
tásával és az Európai 
Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult 
meg. Tárnok Nagyközség Önkormányzata 2009-ben adta 
be pályázatát a „Pest Megyei településközpontok fejlesz-
tése – Kisléptékű megyei fejlesztések” program pályáza-
ti kiírására, mely pozitív elbírálást kapott és támogatást 
nyert. A projekt keretén belül újult meg nemrégiben Tár-
nok egyetlen művelődési intézménye, a Művelődési Ház 
és Könyvtár. Az elkészült beruházás összköltsége össze-
sen mintegy 138 Millió forint volt, melyből az elnyert 
Európai Uniós támogatás összege 99 Millió forint.

Elkészült az új tárnoki Művelődési Ház


