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Tovább tárgyalnak a szentesi középiskolákról
Dátum: Március 26, csütörtök, 19:26:24
Téma: Belföldi hírek
Folytatódnak a tárgyalások a szentesi középiskolák ügyében, teljes
egyetértésben fogadták el Lukács János megyei rendır-fıkapitány
beszámolóját a megyei képviselık – a többi között ezek a döntések
születtek a Csongrád Megyei Közgyőlés mai ülésén. Azt két ünnepi
esemény is megelızte: a Csongrád Megyei Levéltár vezetıje aláírt
két együttmőködési megállapodást és köszöntötték a Roma
Ösztöndíj Pályázat nyerteseit is a Megyeházán.
Szakértıi szinten folytatódnak a tárgyalások a szentesi középiskolák ügyében – így döntött
mai ülésén a Csongrád Megyei Közgyőlés.
A Horváth Mihály Gimnázium és Szakképzı Iskola, tagintézménye a Boros Sámuel
Szakközépiskola, Szakiskola, valamint a Zsoldos Ferenc Középiskola és Szakiskola illetve
tagintézménye a Pollák Antal Mőszaki Szakközépiskola, Szakiskola fenntartója a Csongrád
Megyei Önkormányzat, tulajdonosa pedig Szentes Város Önkormányzata. Utóbbi szeretné
átvenni az iskolák mőködtetését. Erre azonban most csak a Zsoldos és a Pollák esetében
biztosít lehetıséget a törvény. A képviselık a legmegfelelıbb szakmai döntés meghozatala
érdekében döntöttek a szakértıi tárgyalások folytatása mellett.
Az ülés résztvevıi emellett egyhangúlag támogatták Dr. Lukács János, Csongrád Megyei
Rendır-fıkapitány beszámolóját a megye közrendjének és közbiztonságának alakulásáról. A
képviselık pártállástól függetlenül elismerıen nyilatkoztak a megyei rendırség és a
fıkapitány munkájáról, illetve azok eredményeirıl. Beszámolóját mind a 34 jelenlévı
elfogadta.
A közgyőlési ülést két ünnepi esemény is megelızte. Egyrészt Dr. Biernacki Karol, a
Csongrád Megyei Levéltár igazgatója együttmőködési megállapodást írt alá a
Nagybecskereki Levéltár vezetıjével, Nada Borossal valamint a már meglévı hasonló
együttmőködést erısítette meg a zentai Történelmi Levéltár igazgatójával, Fodor Istvánnal.
A megállapodás mindkét esetben helytörténeti kutatásokkal kapcsolatos. Mint az aláírás után
Dr. Biernacki Karol fogalmazott, míg a politikusok utakat, hidakat építenek, addig ık együtt
egy virtuális infrastruktúrát valósítanak meg – másfajta utakat és hidakat építenek a
nemzetek között.
Szintén a közgyőlési ülés elıtt köszöntötték a Roma Ösztöndíj Pályázat nyerteseit is. Budai
Klára, Restás Tímea, Gaudi Kitti és Mezei Tímea Erzsébet egyetemi hallgatóknak Magyar
Anna, a Csongrád Megyei Közgyőlés elnöke adta át a díszes okleveleket. A sajátját az ötödik
nyertes pályázó, Pásztor Roland külön kapja majd meg, mert a mai ünnepségen nem tudott
részt venni, ugyanis épp zárthelyi dolgozatot írt.
A fiatalokat Károlyi Sándor megyei roma képviselı köszöntötte. Mint fogalmazott: „Nem
attól oldódik meg a cigánykérdés, hogy „cigányt” mondunk vagy „romát”, hanem attól, hogy
a cigány fiatalok elıtt a felsıfokú oktatási intézmények kapui kinyílnak-e vagy sem!”
Szerinte új alapokra kell helyezni a cigányság integrációját és az egyetlen út a
felemelkedésükhöz a cigány értelmiség mindinkább szélesebb körben való kimővelése.
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(Fotó és szöveg: Csongrád Megyei Sajtószolgálat)
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