
Eddig egy osztálynyi gyereket veszített Szentes 

Szentes - 31 szentesi diákot íratták át a fábiánsebestyéni iskolába. A Deák-iskola 
vezetıje szerint a szülık nehézségeknek teszik ki a gyerekeket. A fábiáni jegyzı 
állítja: senkit sem gyızködnek. 

Megírtuk: a két bezárt szentesi általános iskolából – a 
Damjanichból és a Petıfibıl – több szülı is jelezte, 
hogy szeptembertıl nem a kijelölt intézményekbe – a 
Deákba és a Klauzálba – járatják a gyermekeiket, 
hanem más iskolát választanának, vagy inkább 
elviszik ıket Szentesrıl. A kedélyek azóta sem 
csillapodtak.  
 
– A Damjanich néhány éve már az intézményünk 
tagiskolája volt. Nálunk eddig mindössze egy tanuló 
iratkozott ki – mondta Varga Sándorné, a Deák 
igazgatója. – Bár a törvény szövegében nincs leírva az 
eljárás menete, de eddig az volt a szokás, hogy a szülık legalább jelezték, hogy 
máshová kívánják járatni a gyermeküket. Hallottuk, hogy sokan érdeklıdtek 
Fábiánsebestyénben. Én magam is rákérdeztem, ám az ottani iskolától eddig nem 
kaptam információt. Nem tudom, hogy a szülık valóban jól átgondolták-e a 
mindennapos utaztatás vagy a téli idıszak nehézségeit? Az sem egyszerő, ha egy 
gyerek kiszakad abból a megszokott közösségbıl, ahol kötıdött a társaihoz és a 
pedagógus személyéhez.  
 
– Felmerült a szülık részérıl: néhány családnak problémát okoz, hogyan jutnak el a 
gyerekek a Deákba. A szentesi önkormányzat nyitottan fogadta a kezdeményezést, 
hogy a helyi járatos hékédi busz az eddiginél több utcát érintsen – hallottuk Kárpáti 
Lajostól, a Damjanich-tagiskola vezetıjétıl. 
 
A Petıfiben 32 gyermek távozási papírját kérték ki Mészáros Lászlótól. – Sokan a 
Szent Erzsébetbe mennek. A volt hatodikosok közül aki teheti, a szentesi 
kisgimnáziumban tanul szeptembertıl, néhány tanulónk pedig Csongrádon és 
Fábiánsebestyénben – számolt be az igazgató.  
 
– Hozzánk eddig 31 szentesi tanuló iratkozott be – tájékoztatott Tóth Flórián 
fábiánsebestyéni jegyzı. – Színvonalas oktatást ígérünk, egyetlen szülıt sem 
gyızködünk. Mindenki saját elhatározásából fordult hozzánk, minden gyereket 
szeretettel fogadunk. 

Kapcsolódó cikkek 

19 millió a tehetségekért Szentesen 
Hétfın döntenek a képviselık a szentesi általános iskolákról 
56 millió az oktatásra Szentesen 
Megszőnik az iskolai társulás 
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Értesülni szeretnék a napi friss helyi 
hírekrıl! E-mailemre levél érkezik, 
amelyben megerısítem a 
feliratkozást. 
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Két iskoláért tüntettek szülık és diákok 

A rovat legfrissebb cikkei 

Elismerések a Semmelweis-napon

Alekosz biszex szıkét szeret: összejön a hármas szex

Fotó! - Meztelenre vetkızıtt Gigi a Playboynak!

A nyitóoldal témái 

A Tragédiával nyit a 80 éves 
szabadtéri

Csökken a diákhitel kamata, megszőnik a passzív táppénz

Edzıjelöltek a Szeged 2011-nél

hirdetés    

Utasbiztosítás 20% 
kedvezménnyel! 
Akár az utolsó 
pillanatban is! 

Vásároljon E-jegyet 
a Tisza Volán 
járataira 

Fokhagyma 
vetımag 
rendelhetı. Magas 
hozam - gazdaságos 
termelés! 
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