
Asztal, szék, ágy a kívánságlistán 

Szentes - Asztal, szék, gyermekfektetı, pianínó, különbözı sporteszközök – 
csupán néhány tárgy arról a hosszú listáról, amelyekre nagy szükség lenne a 
szentesi óvodákban és általános iskolákban. 

Az intézmények ugyan tavaly több millió forint 
támogatást nyertek új eszközök beszerzésére, de csak 
a kötelezı felszerelések jegyzékébıl válogathattak. Az 
önkormányzat pályázati pénzbıl több óvoda és iskola 
épületét korszerősítené 2009-ben. 
 
A helyiségek kialakítása, a falak, a tetıszerkezet, a 
víz- és a csatornarendszer állapota: néhány azon 
szempontok közül, amelyek figyelembevételével 2000-
ben felmérték a szentesi önkormányzat tulajdonában 
lévı óvodák és általános iskolák épületeit. A feltárt 
mőszaki problémák puszta elhárítása azonban ma már 
nem elegendı, ezzel ugyanis csak megıriznék az évtizedekkel korábban nem 
megfelelıen kialakított ingatlanok mőködési körülményeit. 
 
– Két éve újra felmértük a helyzetet, de már úgy, hogy minden intézmény teljes 
felújítását és korszerősítését vettük alapul – halljuk Szőcs Lajostól, Szentes 
alpolgármesterétıl. 
 
Ennek alapos elemzése során kiderült, hogy több esetben az oktatási-nevelési 
körülmények fejlesztése aránytalanul nagy költséghányaddal járna, vagy a feltárt 
hiányosságok felszámolása egyszerően nem is lehetséges, illetve az elıre jelzett 
gyereklétszám csökkenése miatt nem is igazán célszerő. 
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Értesülni szeretnék a napi friss helyi 
hírekrıl! E-mailemre levél érkezik, 
amelyben megerısítem a 
feliratkozást. 

 

 
 

 

Milyen a legutóbbi hírlevél?  

Hírlevél feliratkozás

név

e-mail cím

OK

1. oldal, összesen: 2Szeged - delmagyar.hu

NetSzemle archívumhttp://www.delmagyar.hu/_print.php?&block=_article&cid=2086419



  

 
Az önkormányzat 2007-ben elkészítette a Szent Anna, az Árpád, a Klauzál és a 
Rákóczi utcai óvoda, továbbá a tervezett Damjanich utcai óvoda, valamint a Petıfi 
Sándor, a Deák, a Koszta József és a Klauzál Gábor általános iskola komplett 
felújítását és bıvítését célzó építésengedélyezési tervdokumentációt. Tavaly pedig 
megszülettek a Szent Anna, az Árpád utcai, a Köztársaság úti és az Apponyi téri ovi, 
valamint a Petıfi-iskola főtéskorszerősítéséhez és utólagos hıszigeteléséhez 
szükséges tervek. Megvalósításukhoz a város a dél-alföldi operatív program és a 
norvég alapú finanszírozás keretében nyújtott be pályázatot, ezek elbírálása a 
közeljövıben várható. 
 
A Kurca-parti település képviselı-testülete 

legutóbbi ülésén intézkedési tervet fogadott el, 
amelyben többek között szerepel a Köztársaság úti 
óvoda teljes felújításához és bıvítéséhez 
szükséges tervdokumentáció elkészítése, illetve a 
Deák Ferenc Általános Iskola homlokzati ablakai 
cseréjének folytatása is. 
 
A Kurca-parti óvodák és általános iskolák 
különbözı pályázatokon több mint 3 millió forintot 
kaptak új eszközök beszerzésére. A Klauzál Gábor 
Általános Iskola például ennek köszönhetıen 60 
darab tanulói székkel, míg a Kertvárosi Óvoda 
mozgásfejlesztı tornaeszközökkel gyarapodott. A 
Terney Béla Kollégium a közelmúltban mintegy 4 
milliót nyert az Oktatásért Közalapítványtól, 
amelynek egy részét hiányzó elektrotechnikai 
berendezéseinek pótlására fordít majd. Az 
intézményekben azonban még számtalan olyan 
eszközre lenne szükség, amely nem szerepel a 
kötelezı felszerelések jegyzékében. 
 
A hosszú listán sporteszközök, iskolai és óvodai bútorok, mőszaki eszközök (mosógép, 
gızölıs vasaló, televízió, CD-lejátszó stb.), ágynemő-garnitúra is szerepel. Utóbbiból 
például a Szent Anna utcai oviba 100 darab kellene. A Lajtha László Alapfokú 
Mővészeti Iskolának hangszerekre lenne szüksége, például egy tubára, amely 
körülbelül 800 ezer forintba kerül. Az eszközök beszerzéséhez folyamatosan pályázik 
Szentes.  

Hatvan új széket kapott a Klauzál-iskola. 
Fotó: Tésik Attila

Eszközök az 
esélyegyenlıségért 
 
Szentes önkormányzata az 
esélyegyenlıségi programok 
végrehajtásához pályázatot 
nyújtott be. Amennyiben ezt 
pozitívan bírálják el, közel 8 
millió forint értékben szerezhet 
majd be a város olyan 
eszközöket, amelyek a 
halmozottan hátrányos helyzető 
tanulók minıségi oktatását 
hivatott elısegíteni. A 
pályázatban a Kurca-parti 
település valamennyi nevelési-
oktatási intézménye szerepel. 
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