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Szentes visszavenné iskoláinak fenntartását
SZŐCS CSABA
2008.11.22. 16:00

Szentes - Visszavenné négy, megyei fenntartású középiskoláját Szentes. Az
intézmények átadásáról jövı héten tárgyal a megyei önkormányzat.
Tíz évvel ezelıtt pénzügyi nehézségek miatt adta át
Szentes a Horváth Mihály gimnázium, a Boros Sámuel
Szakközépiskola, a Pollák Antal Mőszaki Szakközépiskola
és a Zsoldos Ferenc Középiskola és Szakiskola
fenntartását a megyei önkormányzatnak. A város
képviselı-testülete május 23-i ülésén azonban úgy
döntött, visszavenné a tulajdonában lévı, idıközben
összevont négy középiskola fenntartói jogát.
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– Errıl a határozatról akkor tájékoztattuk a megyei
Milyen a legutóbbi hírlevél?
közgyőlés elnökét, az önkormányzat átvételi szándékát
pedig november 5-én egy újabb levélben erısítettük
meg – mondta Szőcs Lajos szentesi alpolgármester. – Arra kértük a megyei
önkormányzatot, tájékoztasson bennünket az iskolák gazdálkodásáról, hogy azt
felhasználva elkészíthessük a város jövı évi költségvetési koncepcióját.

http://www.delmagyar.hu/_print.php?&block=_article&cid=2078360

NetSzemle archívum

Szeged - delmagyar.hu

2. oldal, összesen: 2
Nap kérdése: Szentesiek-e a szentesi diákok?
Fotó: Tésik Attila

A négy intézmény átadásáról november 27-én tárgyal a megyei önkormányzat. A
megyei közgyőlési elıterjesztésben az áll, hogy a törvény elıírja, ha az elmúlt négy
év átlagában a településen élık közül került ki az intézményben tanulók több mint a
fele, akkor a megyének kötelessége azt az oktatási intézményt átadni. Annak
mőködtetését pedig a települési önkormányzatnak legalább 3 évre vállalnia kell. Az
átlag tekintetében a Horváth Mihály gimnázium és tagintézménye, a Boros Sámuel
összesen 57,4 százalékot, míg a Zsoldos Ferenc Középiskola és tagintézménye, a
Pollák Antal Mőszaki Szakközépiskola 47,3 százalékot mutat. Utóbbinál a város
további vizsgálatot kér.
Szőcs Lajostól megtudtuk, az intézmények átvételére egy évben csak egyszer van
lehetıség. Az ehhez szükséges egyeztetéseket március 31-éig szeretnék lefolytatni,
így a 2009/2010-es tanévben már a város mőködtethetné a négy középiskolát.
Aláírásgyőjtéssel kezdıdött
Idén áprilisban aláírásgyőjtés kezdıdött azért, hogy Szentes vegye vissza a megye
fenntartásából a Horváth Mihály gimnáziumot, és adja vissza önállóságát. A megyei
önkormányzat ugyanis összevontan mőködteti középiskoláit. Májusban
ülıdemonstrációt tartottak a tanárok, így tiltakozva Keserő Imre elbocsátása miatt. A
drámatanárral az akkori igazgató nem hosszabbított szerzıdést. Júniusban zárt
ülésén választotta meg a Horváth Mihály gimnázium új igazgatóját a megyei
közgyőlés. Magyar Lászlóné kinevezését azonban július 10-én visszavonták, mert az
igazgató nem élvezte a kollégák bizalmát. Késıbb a szentesi H. Szabó Réka lett az
iskola vezetıje. Megállapodott Keserő Imrével, aki óraadó tanára maradt az
intézménynek.
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