
Egyházi iskola lehet a szentesi Petıfibıl 

Szentes - Május végén eldıl, mi lesz a Petıfi és Damjanich-iskola sorsa – két 
hónapja a bezárás terve miatt tüntetést szerveztek a szülık. A hírek szerint az 
önkormányzat tárgyalóasztalhoz ült az evangélikus egyház képviselıivel. 

Ezen a héten egyeztetnek a szentesi önkormányzati 
iskolák átszervezésérıl. Ahogy arról nemrég 
beszámoltunk, szóba került, hogy a jelenleg mőködı 
5 önkormányzati iskolából kettıt – a Petıfit és a 
Damjanichot, utóbbi a Deák Ferenc iskola 
tagintézménye – bezárják, ezzel a város 60 millió 
forintot spórol. A Petıfi szülıi munkaközössége ezért 
tüntetést is szervezett, ahol Szirbik Imre 
polgármester ígéretet tett arra, hogy az új oktatási 
törvény elfogadásáig nem lépnek az ügyben. Most a 
városvezetı és Karikó-Tóth Tibor alpolgármester az 
önkormányzat munkatársaival tájékoztatták a Petıfi 
és a Deák tantestületét. 
 
– Hangsúlyozni szeretném, hogy ez egy elıterjesztés-tervezet, amelyet a képviselı-
testület a következı ülésen tárgyal. Nemcsak a két érintett intézményt keressük fel, 
hanem az összes önkormányzati iskolát – válaszolta kérdésünkre az alpolgármester. – 
Egyeztetünk a tantestületekkel, a szakszervezetekkel és a szülıi közösségekkel. Az 
elıterjesztés a jövı hét elejétıl bárki számára hozzáférhetı lesz az interneten. 
 
A napokban felröppent hírrel kapcsolatban, miszerint az evangélikus egyház átvenné 
a Petıfi iskolát, megkerestük Pathó Gyula lelkipásztort. 
 
– A dolog nagyon képlékeny, inkább helyzetfelmérésnek, baráti beszélgetésnek 
nevezném az elmúlt héten a polgármesteri hivatalban lezajlottakat. Egy ilyen lépés 
nagy felelısséggel jár, és mindig hosszabb tárgyalások elızik meg a döntést – 
magyarázta Pathó Gyula. – Országos probléma a csökkenı gyermeklétszám, a szülık 
emocionális megnyilvánulásai is érthetıek, de mi elsısorban azt szeretnénk, hogy 
ebben az ügyben békesség és nyugalom legyen. 
 
Információink szerint a polgármester és munkatársai a korábban napirendrıl levett 
elıterjesztés-tervezetet mutatták be a pedagógusoknak és az intézményvezetıknek. 
Az eddigi tervek szerint a pedagógusokat tovább foglalkoztatják, a Petıfi átköltözik a 
Klauzál-iskola épületébe, a Damjanich-tagiskola pedig a Deákba.  
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