
Hiába tüntettek a szülık: megszőnik a Damjanich- 
és a Petıfi-iskola 

Szentes - Döntött hétfın a szentesi képviselı-testület: szeptembertıl megszőnik a 
Damjanich- és a Petıfi-iskola. A testületi ülés elıtt mintegy száz szülı tüntetett a 
Kossuth téren. 

A várakozásoknak megfelelıen érvek és ellenérvek 
hangoztak el a döntés elıtt a szentesi városházán a 
tegnapi testületi ülésen. A képviselık a márciusban 
elnapolt ügyben hozták fel érveiket: két 
önkormányzati fenntartású általános iskola 
változatlan formában mőködjön-e tovább, vagy 
integrálódjon más intézményekbe. Korábban 
megírtuk: a Damjanich-tagiskola tanulóit és 
pedagógusait a Deákban, a Petıfiét pedig a 
Klauzálban helyezik el. Az integrációt egyik 
intézmény sem támogatta. 
 
– A város az elmúlt években erın felül áldozott erre a két oktatási intézményre. 
Megpróbálta fenntartani a kis létszámú osztályokat indító Damjanich- és a Petıfi-
iskolát – ismertette álláspontját Szirbik Imre polgármester a maratoni, több mint két 
és fél órás vita elıtt. – Az önkormányzatra azonban ez egyre nagyobb terhet ró. Az 
iskolák mőködését vizsgáló, sokat vitatott tanulmány következtetéseit egy független 
oktatási szakértı és a megyei közgyőlés is véleményezte, s nem volt ellenvetésük – 
tette hozzá Karikó-Tóth Tibor alpolgármester.  
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Értesülni szeretnék a napi friss helyi 
hírekrıl! E-mailemre levél érkezik, 
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Szabó Zoltán azt kérdezte: miért ez a kapkodás, miért kell Szentesnek is az 
iskolabezárási hullámot követnie? A jobbikos képviselı felvetette: meg kellene várni 
az új oktatási törvényt. – A birtokomban van egy irat, amely szerint az evangélikus 
egyház továbbra is nyitott arra, hogy átvegye a Petıfit – folytatta Szabó Zoltán. – A 
kis létszámú osztályokra is egyre nagyobb az igény. Azt javaslom, ne most hozzunk 
döntést, adjunk jövıképet ennek a két iskolának. – Akár az is alternatíva lehet – 
mondta Halmai István –, hogy a Damjanich utcai óvoda átköltözzön az iskola 
épületébe. Az intézmény-összevonást támogatók táborába tartozó Horváth István azt 
hiányolta, hogy az elıterjesztésben leírt lehetıségen kívül más, érdemi javaslata 
eddig senkinek sem volt. – A gyermekek jobb körülmények közé kerülnek, az oktatás 
feltételei is javulnak – mondta Krausz Jánosné. Móra József úgy látta: a csökkenı 
gyermeklétszám már évek óta ismert probléma. – Ne halogassuk a problémát, ha kell, 
a név szerinti szavazás ódiumát is vállalom – tette hozzá Horváth István. Demeter 
Attila egyetértett ezzel: dönteni kell – mondta –, bármilyen fájdalmas is. 
 
Név szerint 
 
A név szerinti szavazáson 8 igen és 7 nem szavazattal a képviselı-testület elfogadta a 
határozati javaslatot, amely kimondta: szeptembertıl megszőnik a Damjanich- és a 
Petıfi-iskola. 

Kapcsolódó cikkek 

Két iskoláért tüntettek szülık és diákok 

A szülıi szervezetek tüntettek – mindhiába. Szeptembertıl megszőnik a Damjanich- és a Petıfi-iskola. Az elıbbi 
intézmény beceneve a Damo, ezért a pólón a felirat. A szerzı felvétele
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A rovat legfrissebb cikkei A nyitóoldal témái 

Külföldi rendszámú autók: 
bezárulnak a kiskapuk?

Papp-Csukáék pert nyertek a várossal szemben

Hiába tüntettek a szülık: megszőnik a Damjanich- és a 
Petıfi-iskola

hirdetés 
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