
Fábiánon is érdeklıdnek a szentesi szülık 

Fábiánsebestyén - A szentesi iskolabezárások után nem akarják a kijelölt 
iskolákba járatni gyermekeiket a szülık. Más intézményeknél, sıt más 
településeken is érdeklıdnek. 

Váratlan helyzet alakulhat ki a két bezárásra ítélt 
szentesi általános iskola miatt. Korábban megírtuk, 
hogy a képviselı-testület döntése értelmében a 
Damjanich diákjait a Deákba, a Petıfiét a Klauzálba 
helyeznék át szeptembertıl, az épületeket pedig más 
célra használnák. A tervekkel a két érintett 
intézményben tanuló gyerekek szüleinek jó része 
nem ért egyet, és információink szerint más 
lehetıségeket keresnek. Lapunk úgy tudja: a 
damjanichos szülık egy csoportja és a Petıfibıl 
néhányan a fábiánsebestyéni iskola iránt is 
érdeklıdnek. A Petıfibıl több diákot a szentesi vagy 
a csongrádi 6, illetve 8 évfolyamos gimnáziumba, esetleg a szentesi Szent Erzsébet 
katolikus iskolába íratnák a szülık. 
 
– Az önkormányzat kész tények elé állított minket, amelyeket nem szeretnénk 
elfogadni – számolt be álláspontjáról egy édesanya, aki nem járult hozzá, hogy leírjuk 
nevét. – Nem kívánom a gyermekemet a kijelölt intézménybe járatni, nem nyert meg 
sem a környezet, sem a körülmények. Nem hiszem, hogy bárkit kötelezni lehetne 
arra, hova járjon iskolába. 
 
Egy másik szülı pedig arról számolt be, hogy tudomása szerint sokan valóban más 
intézmény iránt érdeklıdnek. – Minket sok más indok mellett az tart vissza a 
számunkra kijelölt iskolától, hogy ott lesz a városban a legmagasabb a halmozottan 
hátrányos helyzető gyermekek aránya. Ha nem írathatjuk máshová a gyerekeket, az 
ombudsmanhoz fordulunk – tette hozzá. 
 
A „kisgimnáziumokba" való iratkozás lehetısége – a megfelelı tanulmányi eredmény 
elérése mellett – eddig is adott volt negyedik és hatodik osztály után. Azonban azt, 
hogy a diákok a katolikus iskolában folytatnák tovább a tanulmányaikat, hivatalosan 
nem erısítette meg a Szent Erzsébet igazgatónıje. 
 
– Ide egyelıre még senki nem iratkozott be – jelentette ki Nemes Éva. – Azt pedig 
szomorúnak találom, ha valaki a felröppent hírek alapján dönti el, hogy a Deák és a 
Klauzál jó vagy rossz iskola. A kereszténység lényege a szabadság. Ha valaki 
kényszerbıl választ felekezeti iskolát, az helytelen. Pletykákra hallgatni pedig, úgy 
vélem, megalázó. 
 
– Valóban jártak Szentesrıl érdeklıdık a községünkben, de ez egyáltalán nem 
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szokatlan – tájékoztatott Tóth Flórián, Fábiánsebestyén jegyzıje. – Jelenleg is több 
településrıl járnak hozzánk tanulók. Mi minden gyereknek örülünk. Ha a beiskolázási 
körzetünkbıl nem töltjük fel az iskola létszámát, a szabad helyekre bárkit szívesen 
várunk. 
 
A szentesi önkormányzat munkatársa, aki kérte, ne írjuk le nevét, azt mondta: 
elhibázott döntés volna más településre járatni a diákokat. – A szülıknek sok mindent 
mérlegre kell tenni: az utaztatás fáradalmait és bizonyos támogatások hiányát, 
amelyeket azért veszítene el a család, mert a gyermek nem helyben tanul – 
magyarázta hírforrásunk.  
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