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Szentesé lesz a gimnázium?
BÍRÓ DÁNIEL
2010.05.07. 08:45

Szentes - Szentes visszakaphatja gimnáziumát a megyétıl – a két önkormányzat
ma egyeztet az ügyben. Ha a megyei közgyőlés május 13-i rendkívüli ülésén
átmegy a javaslat, a 2011-es tanévtıl újra a város lehet az iskola fenntartója.
Hírlevél feliratkozás
Nyugvópontra kerülhet a szentesi Horváth Mihály
gimnázium ügye, ami közel három éve borzolja a
Értesülni szeretnék a napi friss helyi
hírekrıl! E-mailemre levél érkezik,
kedélyeket a helyi és megyei önkormányzatnál.
amelyben megerısítem a
Bácskainé Fazekas Márta igazgatónıt 2007 nyarán
feliratkozást.
leváltották, a fenntartó megyei közgyőlés pedig
név
elindította a szentesi középiskolák összevonását. Ezt
nem vették jó néven a Kurca-parti városban: a
e-mail cím
tanárok aláírásgyőjtésbe kezdtek, hogy az 1999-ben
OK
megyei fenntartásba átadott intézmény kerüljön
vissza a városhoz, ezt a helyhatóság is támogatta. A
Milyen a legutóbbi hírlevél?
megyén 2008 végén született határozat arról, hogy
kezdjék meg a tárgyalásokat a gimnázium
visszaadásáról. Azóta csak szócsatákba keveredtek a felek, érdemi elırelépés nem
történt.

Lapunk úgy értesült, hogy ezúttal a megyei vezetés részérıl merült fel a kérdés
mielıbbi megoldása. Kovács Kálmán, a megyei közgyőlés oktatásért felelıs alelnöke
érdeklıdésünkre elmondta: május 13-án rendkívüli ülésen dönthetnek majd a
képviselık arról, hogy újra önálló intézmény legyen-e a szentesi gimnázium. Az
elıterjesztés – amit már véleményezett a szülıi munkaközösség és a tantestület is –
szerint a gimivel összevont Boros Sámuel szakközépiskola a Zsoldos–Pollák tandem
mellé kerülne, a három középiskola gazdálkodása közös lenne, de ez a szakmai
munkát nem érintené.
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A gimnázium idén önállóvá válhat, jövıre pedig visszakerülhet városi fenntartásba.
A szerzı felvétele

– Jelentıs megtakarítást sikerült elérnünk a szentesi középiskolák összevonásával.
Mivel korábban voltak igények a helyi önkormányzat részérıl, hogy visszavennék a
középiskoláikat, most azon dolgozunk, hogy minden feltételt biztosítsunk ehhez.
Pénteken is tárgyalunk a városvezetéssel a visszaadás ütemezésérıl és egyéb
kérdésekrıl. Az biztos, hogy egyelıre a gimnáziumon kívül a többi középiskolánál
nem teljesül az a kritérium, miszerint a tanulók több mint fele helybeli legyen –
nyilatkozta lapunknak az alelnök.
– Örülünk, hogy a megyei vezetés is fogékony lett a kérdés megoldására. Szentes
önkormányzata kimondta: vissza szeretné venni a középiskoláit, s ha egyszerre nem is
sikerül, legalább egyenként – mondta lapunknak Szirbik Imre. A polgármester szerint
arra, hogy már szeptembertıl városi fenntartás alá kerüljön a gimnázium, kicsi az
esély, mert ehhez május derekáig mindkét grémiumnak döntenie kellene. Realitásnak
azt tartja, hogy a 2011/2012-es tanévtıl legyen szentesi intézmény a gimnázium.
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