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Középiskolák: sürgetik a döntést
BÍRÓ DÁNIEL
2009.04.01. 16:00

Szentes - Önálló és nem összevont középiskolákat szeretnénk Szentesen –
jelentette be tegnapi sajtótájékoztatóján Szőcs Lajos alpolgármester. A
városvezetés továbbra is 2010-tıl szeretné városi fenntartásba venni a szentesi
intézményeket.
– A szervezeti és mőködési szabályzat szerint minden
javaslatot meg kellett volna szavaztatnia a megyei
közgyőlés elnök asszonyának, de ez nem történt meg
múlt csütörtökön – kezdte tegnapi sajtótájékoztatóját
Szőcs Lajos.

Hírlevél feliratkozás
Értesülni szeretnék a napi friss helyi
hírekrıl! E-mailemre levél érkezik,
amelyben megerısítem a
feliratkozást.

név

A szentesi alpolgármester szerint jobb lett volna
e-mail cím
rövidre zárni ezt a történetet, hiszen az idıhúzó
OK
taktika, a bizonytalanság az érintett középiskolák
tanulóit és tanárait hozza megint kellemetlen
Milyen a legutóbbi hírlevél?
helyzetbe. – Önálló és nem összevont középiskolákat
szeretnénk Szentesen, lehetıleg már 2010 ıszétıl.
Ehhez viszont be kellene fejezni az egymásra mutogatást, mert az nem viszi elıre a
gimnázium és a többi intézmény ügyét. Jó példa erre a Halmai László megyei fideszes
képviselı által javasolt 40 milliós fejlesztés, amelybıl felújítanák a gimnázium tanári
szobáját, két volt szolgálati lakás helyén pedig a drámaisok számára egy mőhelyt és
egy udvari színpadot alakítanának ki. Mi támogatjuk ezt a kezdeményezést, az
önkormányzat pénteken meg is szavazta a 20 százalékos hozzájárulást, a megyén
azonban elhalasztották a döntést, pedig a szeptemberi átadáshoz már áprilisban ki
kellene írni a közbeszerzési eljárást – folytatta Szőcs Lajos.
Varga Árpád, a megyei és a szentesi önkormányzat szocialista képviselıje azt
hangsúlyozta: minél elıbb dönteni kellene, és a megegyezésre új partneri viszonyt
lehetne építeni a jövıben. Azt is elmondták a politikusok, hogy a gimnázium új
igazgatói pályázatának kiírásakor beleszólást kért a város a döntésbe, de ezt
elutasította a megye. Kérdésünkre, ha 2010-tıl visszakapná Szentes a gimnáziumot,
megkérdıjeleznék-e az idei igazgatói kinevezést, azt válaszolták: nem a személy a
fontos, hiszen a mostani igazgató ellen sem ágáltak, hanem az oktatási színvonal
tükrében ítélnék meg a vezetı munkáját.
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