
 

Ismét önálló a szentesi gimnázium 

Szentes - Ismét önálló intézmény a szentesi Horváth Mihály gimnázium, elhárult 
az akadálya annak, hogy a város visszavegye – ha akarja. A megyei közgyőlés ülése 
után átvették megbízólevelüket a Fidesz–KDNP-listán bejutott képviselık.  

Különválasztotta a megyei közgyőlés tegnap a 
szentesi Horváth Mihály gimnáziumot a korábban vele 
összevont Boros Sámuel szakközépiskolától, július 
elsejei hatállyal. A szakközépiskola gazdasági 
feladatait a szintén szentesi, Zsoldos Ferenc nevét 
viselı intézmény látja el. A pénzügyi bizottság 
javaslata szerint a különválás költségeit számolni 
fogja a megyei önkormányzat – bár Kovács Kálmán 
alelnök szerint ez nem számottevı összeg. Ezzel a 
döntéssel nyílik lehetıség arra, hogy Szentes 

önkormányzata tíz év után visszavehesse a gimnázium mőködtetésének jogát és 
felelısségét. A tegnapi ülésen feltőnı volt, hogy a négy szentesi baloldali 
képviselıbıl csak egy, Demeter Attila volt jelen, Szirbik Imre polgármester sem volt 
ott. Így Magyar Anna elnök nem tudta meg, mi Szentes aktuális álláspontja ez 
ügyben. A városi önkormányzat korábban mind a négy szentesi középiskolát vissza 
akarta venni, a törvény értelmében azonban a megyének csak a gimnáziumot kell 
visszaadnia, mert a szentesi diákok aránya itt haladja meg egyedül az 50 százalékot. 
A többirıl korábban is kinyilvánította Kovács Kálmán, hogy nem adják. Szirbik Imre 
lapunk kérdésére azt mondta, egy külföldi delegációt fogadott, ezért nem jött el a 
közgyőlésre, de a határozatot megszavazta volna. 
 
Azt is eldöntötte a közgyőlés, hogy bár Szentes önkormányzata késın szólt, 
hozzájárul ahhoz, hogy a megyei önkormányzat tulajdonában lévı szentesi 
tőzoltólaktanya felújítására pályázatot adjon be a város. 
 
Letette az esküt Ujvári László balástyai polgármester, új megyei képviselı, aki 
Baláspiri Csaba lemondása után került be a közgyőlésbe, a polgári frakció tagjaként. 
Az ülés után vette át képviselıi megbízólevelét a Fidesz Magyar Polgári Szövetség–
Kereszténydemokrata Néppárt listáján mandátumot szerzett B. Nagy László, Kalmár 
Ferenc és Magyar Anna országgyőlési képviselı, valamint a Jobbik Magyarországért 
Mozgalom listáján bejutott Zagyva György Gyula megbízottja. Kalmár javaslatára 
hamarosan megalakul a fideszes képviselık Csongrád megyei munkacsoportja, Magyar 
Anna pedig mind a 12 képviselıt arra kérte: írják alá a megyeháza aulájában 
kifüggesztett térképet, jelezve, hogy együtt akarnak dolgozni Csongrád megyéért.  
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