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Átalakuló szakképzési intézmények
Szeptembertől indul az új rendszer, az újonnan kidolgozott, még szakmai egyeztetés alatt álló tananyagokkal

(Folytatás a 13. oldalról.)
Az érettségi mellett meg-

szerezhető szakképesítések-
kel a Nemzetgazdasági Mi-
nisztériumnak az volt a cél-
ja, hogy abban az esetben,
ha érettségi után úgy dönte-
ne a tanuló, hogy nem vesz
részt a plusz egy évben a
technikusi képzésben, kilép
a rendszerből, akkor is ren-
delkezzen egy olyan szakké-
pesítéssel, amivel esélye van
arra, hogy elhelyezkedjen a
munkaerőpiacon. Amikor
tavaly augusztusban elkez-
dődött ennek a rendszernek
a kialakítása, a szakértői te-
amek, amelyek ezen dolgoz-
tak, azt kapták feladatul,
hogy szakképesítéseket je-
löljenek meg ágazatonként
érettségivel megszerezhető
szakképesítésekként. A fé-
lelmet az váltotta ki a sza-
kértőkből, hogy nem látták
át, mennyire lehet ilyen ke-
retek között gyakorlatorien-
tált szakképzést megvalósí-
tani. Éppen ezért olyan
szakképesítéseket javasol-

tak, amelyek inkább elméle-
tigényes szakképesítések.
Azonban a Nemzetgazdasá-
gi Minisztériumnak kifeje-
zett kérése volt, hogy gya-
korlatigényes szakképesíté-
sek kerüljenek be a szak-
gimnáziumi rendszerbe. Az-
tán nagyon sok egyeztetést
követően végül helyükre ke-
rültek a dolgok, és most úgy
látják – fogalmazott Vörös-

Gubicza Zsanett –, két olyan
szakképesítés került bele eb-
be a rendszerbe, amik való-
ban alap szakképesítésként
funkcionálnak, ezek a pincér
és az eladó. Valóban keve-
sebb az óraszámuk, mint az
iskolarendszerű alapszakké-
pesítéseknél, viszont min-
den ágazatban olyan techni-
kusi szakképesítések mellé
kerültek be, amelyek
szakmai tartalmukat
tekintve sok átfedést
tartalmaznak. Tehát a
pincér is a vendéglá-
tásszervező szakké-
pesítéshez került,
aminek a technikusi
képzés első évében
elsajátítandó alapjai közös
halmazt képeznek a pincér
szakmáéval. Az eladó szak-
mát is a kereskedő techniku-
si szakképesítés alapjainak
elsajátításával lehet megta-
nulni érettségiig. Azért
ezekkel a közös alapokkal
növelt óraszám már megkö-
zelíti a felnőttképzés során
előírt óraszámot, tehát szak-

mailag teljesíthetőek a szak-
gimnáziumi rendszerben ki-
tűzött elvárások.

A szakgimnáziumi szak-
képesítésekhez (ide értve a
technikusi, pontosabban
OKJ szerint 54-es kezdetű
szakképesítéseket is) elké-
szültek a kerettantervek ter-
vezetei, melyek munkaa-
nyagként felkerültek a Nem-

zeti Szakképzési és Felnőtt-
képzési Hivatal honlapjára a
múlt héten, illetve megküld-
ték a szakképzési centru-
moknak, azokat rövid határ-
idővel véleményezni lehe-
tett. A kamarai képzési ve-
zető szerint szeptembertől
elindul a rendszer az egyez-
tetéseket követően véglege-
sített tananyagokkal.

Ezzel együtt a szakképzé-
si rendszerben az elmúlt
években folyamatossá vált
átalakulások folytatódnak,
hiszen ősszel egy újabb
szakképzési törvénymódosí-
tás kerül a Parlament elé,
mely a terület minden szeg-
mensét, szereplőjét érinti,
ennek feladata ismét az lesz,
hogy tovább közelítse a

szakképzést a gazda-
ság elvárásaihoz.

Emellett fontos az
is, hogy a minél előbb
orientálják az általá-
nos iskolát végzette-
ket, hogy a tudásszint-
jüknek megfelelő is-
kolatípust válassza-

nak. Így őket meg lehessen
kímélni a rossz választástól,
a sikertelenségtől, és minél
hamarabb számukra és a
gazdaság számára is előnyös
módon jelenhessenek meg a
munkaerőpiacon. A kamarai
képzési vezető szerint szor-
galmazzák azt, hogy 2017-
ben legyen egy olyan orszá-
gosan egységes felmérés a

középfokú intézményekbe
jelentkező, általános iskolá-
ból kilépő diákok részére,
ami leméri azt, hogy milyen
tudásszinttel rendelkeznek.
Ez alapján szeretnék elérni
azt, hogy mielőbb beveze-
tésre kerüljön egy felvételi
rendszer a gimnáziumokba,
meghatározásra kerülne az,
hogy bizonyos átlag alatt ne
vegyenek fel a gimnáziu-
mok tanulókat. Nincs értel-
me annak, hogy bizonyos
tudásszint alatt kerüljön be
valaki a gimnáziumba, vé-
gigszenvedje azt, és ott
megálljon, hiszen a felsőok-
tatásba nem tud továbblépni,
és szakképesítése sincs, te-
hát a munkaerőpiacon is kis
esélyekkel indul. Ha pilot
projektként a szintfelmérést
2017-ben el tudják végezni,
és az adatok alapján meg le-
het állapodni abban, hol
húzzák meg a gimnáziumba
kerülés minimális tu-
dásszintjét, 2018-ban már
eszerint történhetnek a fel-
vételik.

Folytatódik az átalakulás,
újabb törvénycsomag kerül

ősszel a Parlament elé

Átnevezett
intézmények

Érdemes külön is
összefoglalni: a speci-
ális szakiskolákból
szakiskolák, a szakisko-
lákból szakközépisko-
lák, a szakközépisko-
lákból szakgimnáziu-
mok lettek, és már
szakképzettséget adnak
az érettségivel egy idő-
ben.

Hagyományteremtő vendéglátó
KÉZMŰVESSÉGÉRT A kamarai díj András Sándor életútját, szakmai teljesítményét ismerte el
Kőhalmi Kálmán

Közelmúltban adták át
elsőként a Dunaújvárosi
Kereskedelmi és Iparka-
mara által alapított Du-
naújváros Kézművessé-
géért Díjakat, az egyik dí-
jazott András Sándor volt,
aki a helyi vendéglátás
egyik meghatározó, ha-
gyományteremtő szemé-
lyisége.

Nehéz elképzelni olyan du-
naújvárosi felnőttet, vagy akár
hosszabb-rövidebb időre váro-
sunkba látogató vendéget, aki
ne találkozott volna, találkoz-
na az ő meghatározó szakmai
munkája során létrejött, a he-
lyi vendéglátásban markánsan
megjelenő elemekkel. Az
Aranyhordó Étterem hatvanas
évek végén történt megnyitása
olyan meghatározó módon
épült be az itt élő étteremláto-
gató közönség jó emlékeibe,
elvárásaiba, ízlésvilágába, ami
évtizedekig alakította a városi
vendéglátást.

Bugaci húsgombócleves...
Mit tudunk hozzátenni ehhez a
két szóhoz dunaújvárosiként?
Igen, ez ott készült először.
Sok családnak vált kedvenc le-
vesévé, épült be a családi ha-
gyományok közé. És persze,
számos helyi étterem étlapjá-
nak volt évtizedekig masszív
szereplője, vagy ma is az.
Ahogy kevésbé felkapott, de
szintén ott debütált társai, pél-
dául az öreghegyi jófalatok.
Nemzedékeknek voltak meg-
határozó ízélményei.

Az Aranyhordó Étterem, il-
letve a létrehozása során meg-
határozó munkát végző András
Sándor által teremtett hagyo-
mányt azonban ne szűkítsük le
az ételekre. Hiszen valószínű-
leg ezek az ételek is azért
„szóltak ekkorát” akkor és ott,
mert az egész „körítés”, az ét-
terem építészeti kivitelezése,
főként a belsőépítészet, a pin-
cérek megjelenése, munkájuk
szakmai színvonala, az étlap, a
tálalás és sok más annyira él-
ményt adó egységgé állt össze.

András Sándor az Arany-
hordó megnyitásakor fiatalem-
ber volt, még harmincéves se,
de ha erről az időszakról kér-
dezzük, azt mondja: teljesen
tudatos koncepciót követett,
mely az addig összegyűjtött
szakmai tapasztalataira épült.
Az egy külön történet, miként
történhetett meg, hogy abban
az időben egy szakmai kon-
cepció ilyen teljességében
megvalósulhatott. Előbb azon-
ban nézzük az addig felhalmo-
zódott tapasztalatok elemeit.

András Sándor érettségivel,
az itt kapható lakás reményé-
ben érkezett Budapestről váro-
sunkba. Állást keresett. Kérdé-
semre, hogy milyen szakmai
indíttatást hozott magával, azt
mondja: akkor még semmi-
lyet. Viszont egy meghatározó,
későbbi életére is kiható, sze-
mélyiségét átható élményt, a
sportét. Lovagolt, profi sporto-
lóként. A két élőlény közös
munkája során kialakul egy-
más tisztelete, és ez átalakítja
a lovas gondolkodásmódját.
És ebből az időszakból szár-
mazik az a később sokszor
hasznossá vált mentalitása:
mindig teljesíteni kell, feladni
nem lehet!

A kedvező személyiségje-
gyeket felismerte egy szintén
meghatározó városi személyi-
ség, Szabó Gyula, a Kohász
Étterem akkori üzletvezetője
(a Munkásszövetkezet későbbi
vezetője), aki egyik helyette-
seként vette maga mellé a fia-
talembert 1962-ben. Azt
mondta: lehet hogy pályakez-
dő, de legalább romlatlan... És
persze a tehetséget is felfedez-
hette benne, amelyet András
Sándor elég gyorsan igazolt is.
Hamarosan a Bisztró üzletve-
zető-helyettese lett. Talán már
kevesen emlékeznek arra, mi
is volt akkor a Bisztró, ma ne-
héz visszaidézni a kiskocsma
és kerthelyiség alapján. Akkor
a város központi hidegkonyhá-
ja és húsüzeme működött itt a
természetesen étteremként is
funkcionáló egységben. Ez is
számos tapasztalattal szolgált
a még épphogy a pályakezdő-

ségből kinövő fiatal vendéglá-
tósnak.

Két év után következett az
Ifjúság Presszó. Na ez már egy
kvízjátékban is megállná a he-
lyét a nehezebb kérdések kö-
zött. A későbbi Hangulatot
András Sándor alakította át
operatív üzletvezetőként éjsza-
kai szórakozóhellyé. És ha az
előbb az Aranyhordó hagyo-
mányteremtő hatásáról emlé-
keztünk, azért azt is kiemel-
hetjük, mit jelentett sok kor-
osztály életében a Hangi. És
felnőttek korosztályok, akik-
nek fogalmuk sincs az akkori
éjszakai szórakozóhelyek sajá-
tos miliőjéről, hangulatáról.

És ha szórakozás és zene,
idézzük fel, hogy András Sán-
dor a Mokka tánczenekar tag-
jaként 1965-ben, tehát a tár-
gyalt időszakban Ki mit tud?-
ot nyert. Hogy ez mekkora is-
mertséget hozott neki a város-

ban, ma szintén nehezen el-
képzelhető a sok kereskedelmi
csatorna és az azokon indított
számos „tehetségkutató” mű-
sor korában. És persze a tán-
czenekar, a zenélés messze
nem csak szórakozás. Nagyon
kemény munka a sikerig veze-
tő út... És ekkor András Sán-
dor a siker meglovaglása he-
lyett a kemény munka,
a színvonalas vendég-
látás terén elindított
karrierje mellett dön-
tött. Befejezte a ze-
nész karriert, bár a ze-
ne, a dzsessz szeretete
természetesen megma-
radt.

És ha ezt az időszakát idéz-
zük fel a vendéglátós üzletve-
zető éltének, még egy fontos
fejleményről szólnunk kell. Itt
lépett be életébe a vállalkozói
létforma. Mégha az akkori, sa-
játos, a szocialista rendszert

jellemző, gebines módján is.
Kérte, hogy ne írjam le ezt a
szót, mert negatív csengésű.
Szerintem akkor is inkább az
irigység tette azzá. Nagyon
nehéz feltételek, körülmények
között dolgozva, melyeket ma
nem nagyon fogadna el egy
vállalkozó sem, egy új, a ven-
dég igényeire koncentráló mű-
ködést hoztak abba a világba,
és ez felüdülést jelentett.

Ekkor következett az
Aranyhordó Étterem létreho-
zása, vezetése. András Sándor
elmondja: nagyfokú szabadsá-
got kapott már az építészeti
tervek átdolgozása terén is.
Több ponton is változtatást
kellett kérnie az általa fontos-
nak tartott koncepció megva-
lósítása érdekében. És a továb-
bi részletek minden elemére is
nagyon odafigyelt. Hogy ez
miként sikerült, a dunaújváro-
siak emlékezetén túl igazolja,
hogy az étterem 1976-ban, a
minőségi vendéglátás elisme-
réseként (olyanok között, mint
a Hotel Gellért, vagy a debre-
ceni Arany Bika Szálló) arany
Védnökségi Táblát kapott.

Ígértem még annak felidé-
zését, hogyan sikerülhetett ez
abban az időszakban? Erre
András Sándor se nagyon ta-
lált magyarázatot rendszerkri-
tikus, párttól magát mindig tá-
voltartó szakemberként. Aztán
sok ével a történtek után egy
akkori vezető, pártfunkcioná-
rius mondta neki, a pártnak
nagyobb szüksége volt rá,
mint neki a pártra. Igen, az
Aranyhordó akkor fontos sze-

repet játszott, szükség volt a
színvonalas étteremre. Szak-
emberre bízták...

Aztán a nyolcvanas évek-
ben az elhatalmasodó üzleti
szemlélet idején már lehetet-
len feltételeket szabtak számá-

ra, pedig ő, ma elképzelhetet-
len módon, jelentős fejleszté-
seket hajtott végre az általa
csak bérelt éttermen. Végül
meg kellett válnia az általa
megálmodott helytől.

Kis kitérő után következett
a Corso Étterem és Söröző,
melyet teljesen lepusztult álla-
potba vett át, alakított ki saját
(pontosabban a vendégek) igé-
nyei szerint. Ennek éppen har-
minc éve. El tudják ezt képzel-
ni? Harminc éve, még más ha-
gyományokkal, lehetőségekkel
rendelkező városban is szép
szám ez, itt példanélküli. És
egy ilyen gazdasági környezet-
ben, a vendéglátás ilyen mér-
tékű visszaesése idején külö-
nösen értékes ez a harminc év.

Azt mondja, ennek a hely-
nek mennie kell, nem tudná
feladni. És ez a vendéglátás
iránti elkötelezettség, emberi
tartás mind ott tükröződik a
munkatársaiban, tanítványai-
ban. Ma is többet fel tudunk
idézni az Aranyhordó pincérei
közül, nem volt nagy a fluktu-
áció, hozzátartozott munkájuk
a hely színvonalához. Ahogy a
Corso Étterem esetében is.
András Sándor azt mondja,
élete egyik nagy élménye,
amit a közelmúltban írt neki
egy volt tanítványa, aki ma
Skóciában több vállalkozással
rendelkezik. Az emberi példát,
az átadott gondolkodásmódot
köszönte meg neki, azt, hogy
vele dolgozhatott. Úgy látjuk,
még sok munkatársa, tanítvá-
nya gondolhatja így.

És a városi kamara is így
gondolja, ezt mutatja a
nemrég átadott díj: And-
rás Sándor életútja fon-
tos értékeket teremtett a
városban. A díjazott eh-
hez azt teszi hozzá: na-
gyon jókor jött neki az
elismerés, hiszen sok ba-
rátja, pályatársa ment

már el, kezdte magányosnak
érezni magát, már nem érezte,
hogy fontos... Ebben a város-
ban, ahol gyökeret vert, amely
iránt kötődése alakult ki. A díj
is igazolja: munkájával beírta
nevét a város történetébe.

Jókor jött számára az
elismerés, pedig a város
csak visszaadott valamit...

András Sándor sokunk ismerőse arcról, névről, vagy tudatlanul
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