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A szülık ragaszkodása iskolát menthet 

Szentesen két kedvelt általános 
iskola felett is Damoklesz kardja 
lebeg, de a szocialisták meghátrálása 
miatt nem szőnnek meg 

 
 
Egyre többen és többen álldogálnak a verıfényes tavaszi napsütésben Szentes fıterén. Kossuth Lajos 
szobránál gyerekek és felnıttek elegyednek beszélgetésbe. Sok ismerıs köszönti egymást, a tanítás már 
befejezıdött. Ezen a gyönyörő pénteki napon a szülık is úgy intézik, hogy hamar végezzenek a munkával, 
tennivalókkal. Ott akarnak lenni a téren. Ki akarnak állni az iskolákért. 
Két szentesi általános iskola jövıje ugyanis a tét. Két iskolát akar a szocialista városvezetés bezáratni, 
összevonni más intézményekkel. Az egyik tanintézmény Szentes egyik legpatinásabb, Petıfi Sándorról 
elnevezett belvárosi iskolája. A másik, a Damjanich János Általános Iskola is kedvelt és nagy múltra 
visszatekintı intézmény. 
 
„Akármi is az indok, egy iskolabezárást nem lehet egyik napról a másikra levezényelni” – hívja fel a figyelmet 
Molnárné Tóth Györgyi. Molnárné egy helyi szakközépiskola igazgatója, a városi közgyőlés fideszes tagja. Mint 
mondja, Szentesen körülbelül 250 gyermek kezdi meg az elsı osztályt szeptembertıl. İket nyolc intézmény, 
köztük két egyházi iskola várja tárt karokkal. Az egyházi iskolák vezetése azt várja, hogy a kisgyerekek 
csaknem fele ısztıl náluk kezdi a tanulást. A többieken osztozik a többi iskola. 
 
Molnárné rámutat, nemrég egy bruttó 4,7 millió forintba kerülı szakértıi tanulmányra hivatkozva ítélte a 
városvezetés a Petıfit és a „Damót” megszőnésre. A négy pedagógus egész évi fizetését kitevı anyag készítıi 
állítólag valamennyi általános iskolát felmérték, majd bonyolult számítások alapján hozták ki, hogy e két 
intézményben tanul arányosan a legkevesebb gyermek. Pedig a leendı elsısök számával és az iskolákban 
elinduló elsı osztályokkal könnyen lehet kalkulálni, milliók nélkül is. 
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Az alpolgármester is érintett 
 
Karikó-Tóth Tibor alpolgármester maga is érintett az ügyben, hiszen a Kiss Bálint Református Általános Iskola 
igazgatója. Karikó-Tóth a Pálmások Szövetsége színeiben politizál, a szövetség Szirbik Imre MSZP-s 
polgármester és a szocialista frakció partnere a közgyőlésben. A helybeliek ıt látják a tervezett 
iskolabezárások mögött, amit megerısít, hogy Karikó-Tóth egy szocialista politikussal együtt kereste fel 
korábban az érintett két iskolát. Molnárné szerint a közgyőlést akarták megkerülni a bezárások 
elırevetítésével. A tantestületeknek a találkozókon azt ígérték, hogy az egyetemi diplomások a helyi 
középiskolákban helyezkedhetnek majd el. Csakhogy, mondja Molnárné, többek között náluk is létszámstop 
van. Másrészt a tanítók nem mehetnek középiskolába. Hallani arról is, hogy a Zsoldos Ferenc Szakiskolának 
kellene hely. Ennek az intézménynek az egyik szárnya teljesen lepusztult állapotban van. Talán meglepı, de a 
bezárásra ítélt Petıfi épületét viszont éppen most varázsolják újjá. Mivel a Zsoldos más középiskolákhoz 
hasonlóan Csongrád megye fenntartása alatt áll, a szocialista városvezetés a fideszes vezetéső megyét is be 
tudja vonni. Mármint hogy a megye érdekében állna az alapfokú iskolák bezárása.  
 
Közben megkezdıdik a demonstráció. Száznál többen győlnek össze. Mondják is, ez nagy eredmény, hiszen 
csak két nappal korábban tudták meg, hogy szükség lesz erre. Két napig plakátoztak, szájról szájra terjedt a 
tüntetés híre. A közgyőlés pénteki – az akcióval egy idıben tartott – ülésére idızítette az iskolabezárások 
kérdését. A hivatkozási alap – mint oly sokszor – a kevés gyerek. 
 
A szülık szervezték 
 
„A szülık szervezték az egészet, nekem és az iskolának ehhez semmi közünk. Nem is lett volna etikus” – 
mondja a Petıfi igazgatója. Mészáros László persze jelen van, kérdezik, folyamatosan beszélget valakivel. 
Endrédi Péter két oldalról is érintett. Felesége a Petıfiben tanít, gyermekük az iskola diákja. „Faluhelyen már 
12 fıvel elindítják az elsı osztályokat” – értetlenkedik a férfi azon, hogy a húsz fı körüli osztályok miért 
jelentenek gondot. Mások arról beszélnek, igenis vállalni kell ide íratni a gyereket, máskülönben Damoklesz 
kardja tovább lebeg az intézmények fölött. Téglás Magdolnának két gyermeke is a Petıfibe jár. Egyikük ısszel 
kezdte az elsı osztályt, a másik harmadikos. „İ korábban a református iskolába járt. Diszlexiával, diszgráfiával 
és számolási nehézségekkel küzd, de a Petıfiben sikerélménye van. Itt valóban foglakoznak vele” – mondja 
könnyeivel küszködve a fiatalasszony. A Petıfibe számos halmozottan hátrányos helyzető, köztük sok cigány 
gyerek jár. 
 
„Kodály országa” – hányszor hallottuk a sóhajt. Ebben az iskolában még ma is a világszerte elismert módszer 
alapján oktatnak a pedagógusok. Kiemelt ének-zenei képzés, a nemzeti gyökereket jelentı néptánc is fontos 
helyet foglal el. Téglás Magdolna szerint az is szinte egyedülálló a mai világban, hogy elsıtıl kezdve énekelve 
tanulnak idegen nyelvet a diákok, így a felsıbb osztályokban alig okoz gondot az angoltanulás. 
 
Nem hír a bezárás réme 
 
Dani Ágnes fia a Damjanichban negyedikes. „Az oktatás színvonalában bízom, amit éppen a kis létszámú 
osztályok garantálnak” – mondja. A szülık egyik legnagyobb félelme az, hogy az összevonásokkal harminc 
feletti létszámú osztályokba kerülnek a gyermekek. Világos, hogy ilyen sok gyerekkel nem lehet megfelelıen 
bánni. „A Damó nehezebb helyzetben van, mint a Petıfi. Városszéli mostohagyerekként van kezelve, holott 
nagyon jó iskola. Évek óta halljuk, hogy ez az utolsó esztendı” – folytatja Dani Ágnes. Szirbik Imre 
polgármester a testületi ülés elıtt kimegy a tüntetıkhöz.  
Kompromisszumos megoldásról beszél. Ha 21 és 26 közti létszámban jelentkeznek egy iskolába, az a 
tanintézmény elindíthat elsı osztályt. A Petıfiben ez, legalábbis úgy tőnik, nem lesz gond. A nagycsoportosok 
szüleinek visszajelzései szerint 23-an tervezik oda íratni gyermeküket. A Damjanichnál kisebb a szám, de az 
iskola bizakodik. Fıleg, hogy a pénteki közgyőlés napirendjérıl végül lekerül az iskolaügy. Szirbik Imre 
polgármester nem is hajlandó nyilatkozni. Annyit mond csak: nincs hír. Téglás Magdolna a szülık győrőjében 
arról beszél, nem szabad hőlni hagyni a dolgot. 
 
A szentesiek az új közoktatási törvénytıl remélnek megoldást. Ám úgy tőnik, csak a civil ellenállás menthet 
iskolát a csongrádi városban. 
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