
Két iskoláért tüntettek szülık és diákok 

Szentes - Közel 100 ember vett részt azon a békés demonstráción, amelyet két 
szentesi iskola tervezett bezárása miatt tartottak pénteken. Szirbik Imre 
polgármester megígérte: az új oktatási törvény elfogadásáig biztosan nem lesz 
változás Szentesen. 

Békés demonstrációt szervezett a Petıfi Sándor 
Általános Iskola szülıi munkaközösségének egy tagja, 
Bóbis Gabriella. Korábban megírtuk: a város 60 millió 
forintot szeretne megtakarítani azzal, hogy az 5 
önkormányzati iskolából kettıt – a Petıfit és a 
tagintézményként mőködı Damjanichot – bezárja. A 
demonstrációt a Kossuth téren tartották, mindkét 
iskola képviseltette magát. Bóbis Gabriella a sajtó 
munkatársainak egy március 16-án kelt 
önkormányzati határozati javaslatot mutatott, amely 
szerint minden iskolában legalább egy, legfeljebb két 
osztály indulhat, minimum 21, maximum 26 fıvel. Az 
ének-zene tagozatos Petıfi képviseletében egy apuka, Spuller Ferenc elmondta: a 
szülık és a gyerekek az iskola szellemiségéhez ragaszkodnak, nem az épülethez. 
 
A szülık és pedagógusok között megjelent Szirbik Imre polgármester. Azzal próbálta 
nyugtatni a jelenlévıket, hogy az önkormányzat legújabb álláspontja szerint ameddig 
a parlament nem fogadja el az új oktatási törvényt – azaz május 31-éig –, nem lesz 
változás az önkormányzati intézmények háza táján. A testület ezért egyelıre nem 
fontolgat egyéb, áthidaló megoldást sem. Ígéretet tett, hogy a testületi ülés 
napirendi pontjai közül kikerül a felvetés, arra késıbb térnek vissza. A szülık 
kérdésére, hogy tudna-e hatni az önkormányzat a beiskolázási körzethatárok 
betartására, a polgármester azt válaszolta: szabad iskolaválasztás van. 
Szeptemberben 235 gyerek kezdi meg az általános iskolát, ez a létszám a jelenlegi 
szabályok szerint 10 osztályt tesz ki. 
 
A testületi ülésre igyekvı képviselı, Antal Balázs Tibor (Fidesz) emlékeztetett: a 
testület februárban elfogadta az éves költségvetést, amelyben még mind az 5 
önkormányzati iskola szerepelt. Úgy vélte, rosszkor jött az intézmények bezárásának 
ötlete, hiszen közelít a beiratkozás idıpontja. Megjegyezte ugyanakkor, hogy már 
eddig is helyi rendelet szabályozta az iskolánként indítható osztályok létszámát, 
amelyet véleménye szerint nem vettek szigorúan.  
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A rovat legfrissebb cikkei A nyitóoldal témái 
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Értesülni szeretnék a napi friss helyi 
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