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A Kossuth utcai új lakótelep 

Megyei utazások 
Bizakodó tervezés Szentesen 

A 33 és fél ezer lakosú Szentes 
a történelmi múlt emlékeit mú-
zeumában őrzi, hagyománytiszte-
ló lakói pedig azon munkálkod-
nak. hogy a városépítésben, az 
életkörülmények javításában idő-
szerű feladataikat rendre meg-
oldják. Hol tartanak most. az 
ötödik ötéves terv félidejében? — 
erről beszélgettünk Csorba 
Györggyel, a szentesi városi ta-
nács elnökével. 

— összesen 1450 lakás meg-
építését tervezték 1976 és 1980 
között. 
— S 470-be mór be is költöz-

tek az ú j lakók. Két év alatt la-
kásépítési tervünk 32,4 százalékát 
teljesítettük, a beruházási prog-
ram szerint jól haladunk, s biz-
tosítottnak lát juk a terv teljesí-
tését. De a tervben meghatáro-
zott lakásépítés szerkezete — ez 
már látható — módosulni fog. El-
készül a 420 célcsoportos lakás, 
fi tervezett kétszáznál több OTP-
értékesítésű épül, s több lesz a 
magánerőből készülő otthon Is. 
Egyelőre azonban lemaradás mu-
tatkozik az egyéb állami lakás-
kategóriában, s kritikus még a 
szövetkezett lakások terv szerin-
ti átadása is, de e téren a mun-
káslakás-építési akciók serkentő-
en hathatnak. Az elmúlt év de-
cemberében 1239 lakásigénylőt 
1 ártottunk számon, tehát még a 
hatodik ötéves tervben is lesz ki-
nek építenünk ú j lakótelepeinket. 
Ebben a tervidőszakban lénye-
dében bontás nélkül tudtunk épít-
kezni, a kővetkezőben azonban 
már a szanált házak tulajdonosait 
is el kell majd helyeznünk. 

— Az új városrészek bölcsö-
dével. óvodával, iskolával, szol-
gáltató és kereskedelmi üzle-
tekkel teljesek... 
— Százszemélyes óvoda, gyer-

mek- és általános körzetorvosi 
rendelő meg gyógyszertár építését 
kezdtük el — ezek 1979 végére 
Ítészülnek el. Ügy tervezzük, hogy 
a 16 tantermes általános iskolá-
ban 1980 szeptemberében megin-
dul a tanítás, s még akkor is 
szüksége lesz a városnak leg-
alább 16 tanteremre. hiszen 
majd minden iskolánkban két-
műszakos a foglalkoztatás, ha a 
napközit is számítjuk. Gyermek-
étkeztetési gondjaink szerencsére 
nincsenek, az 1976-ban átadott 
középiskolai kollégium konyháján 
kétezer adag ételt főzhetnek egy 
napon. Szeretnénk még a mező-
gazdasági szakmunkásképzőben 
műhelyt kialakítani, ehhez a vá-
ros üzemelnek, vállalatainak se-
gítségére. összefogására lesz majd 
szükség. 

— S ha már a társadalmi 
összefogásnál tartunk. segite-
nek-c az óvodai, bölcsődei hely-
zet javításában a szentesiek? 
— Pénzfelajánlásokkal. társa-

dalmi munkával sikerül a Lenin 
úti bölcsődét bővítenünk, az üze-
mi gyermekintézményekben eb-
ben a tervidőszakban átalakítás-
sal. átszervezéssel tudnak majd 
több gyermeket fogadhl. ezek az 
erőfeszítések azonban alig vál-
toztatnak a helyzeten: Szentesen 
bölcsődébe a kicsinyek hat szá-
zaléka jár jelenleg. (Az óvodai 
helyzet jobb: 73—74 százalékos.) 

— Az ötödik ötéves tervben 
2500 négyzetméternyi üzlethá-
lózat-bővítést terveztek 
— 1980-ra szakboltok egész so-

rát nyithatják meg a kereske-
delmi és szolgáltató vállalatok, 
amelyek egy része hozzá is járult 
az építkezés költségeihez a bar-
kács- és kölcsönzőbolt, a jármű-
szaküzlet. a sport-, a jándék- és 
játékbolt esetében Lesz ezenkívül 
ú j vegyi és háztartási, vas-edény, 
dohány-, tej- , zöldség- és delika-
teszboltunk is. Patyolat- és fod-
rászszalont is építünk. 

— Szentes is ások közé a vá-
rosok közé tartozik, amelyekben 
a legnagyobb gond a legkevés-
bé látványos, de meglehetősen 
drága közműrendszerek kiépí-
tése. 
— Ahogy mondani szokták: ke-

vés a víztermelő-kapacitás a vá-
rosban, iszaposodnak a kutak, 
csökken a vízhozamuk, s 1980-ig 
minden kútra gáztalanító beren-
dezést is kellene szerelni. Most 
éppen hogy utolértük magunkat, 
de egy-egy kánikulai napon bi-
zony vékonyan folydogál a víz a 
csapokból. Nagyon nehéz kút fú-
rásra vállalkozót találni, ha egy-
egy városnak van is pénze rá, 
sokszor késlelteti a munkát, hogy 
nincs kivitelező. Ideiglenesen már 
működik az ú j vízellátó közpon-
tunk, ez jövőre már végleges for-
májában üzemel, s most épül egy 
új, ötkilométeres vezetékszaka-
szunk is. A vízellátás javításában 
a hatodik ötéves tervben is lesz 
még tennivalónk. A város szenny-
vizeinek elvezetése régi gond. A 
negyedik ötéves tervben az újon-
nan épült lakásokat sem lehetett 
a rendszerre kapcsolni, a tisztí-
tókapacitás csak mennyiségileg 
lett elegendő az elmúlt tervidő-
szak végére. 1979-ben készül el az 
az ú j szennyvíztisztító — 35 mil-
lió forintért —, amely a baromfi-
feldolgozó szennyvizét leválasztja 
a városi rendszerből, ez azonban 
a lakótelepeken, s néhány perem-
kerületben, ahol magas a talajvíz, 
még nem ad okot elégedettségre. 
A földgázfűtésre való áttérésben 
is vannak gondjaink: a régi vá-
rosrészekben az igény több, mint 
a lehetőség, aztán mégis sokan 
visszakoznak, amikor megtudják, 
az átállás körülbelül harmincezer 
forintba kerül. A kívánatosnál 
lassabban haladunk, a közintéz-
mények egy része is vonakodik, 
mert nem tar t ják gazdaságosnak 
régi rendszerük teljes cseréjét. 
Tiz és félezer gázfogyasztó van a 

városban, ebből 1750 a vezetékes 
gáztulajdonos, a többieknek pro-
pán-bután palackjuk van, s azt 
szeretnénk, ha a tervidőszak vé-
gére valamilyen gáz minden la-
kásban lenne. A városkörnyéki 
tanyavilág villamosítását — Nagy-
hegyen — lakossági összefogással 
támogatják a szentesiek, az úthá-
lózat karbantartásában, járdaépí-
tésben is sok a segítő kéz. A ta-
valyi 26,7 millió forint értékű tár-
sadalmi munkával másodikak let-
tünk a megyében, átlagosan 793 
forint jutott egy lakosra, támo-
gatásuk a város költségvetéséhez 
12 százalékot tett hozzá. 

— Mivel gyarapodik még a 
város a tervidőszak hátralevő 
két és fél évében? 
— Ü j autóbuszállomást épí-

tünk, s szerettük volna, ha a vas-
útállomáson is kellemesebb körül-
mények között várakozhatnának 
az utasok, de — noha pénz lenne 
rá — nincs még kivitelező. A rég-
óta épülő ifjúsági ház az év vé-
gén nyitja kapuit, s ott stúdiómozi 
is lesz talán — Szentes egyetlen 
filmszínháza ugyanis kevésnek 
bizonyul már. Az idén befejező-
dött a Kontakta gépi rekonstruk-
ciója, megkezdődött és folytató-
dik a baromfi-feldolgozóban. s be-
fejeződött a III. számú téglagyár-
ban a korszerűsítés. A kórházban 
ú j termálkút fúrása vált idősze-
rűvé nemrégiben, s az Árpád Tsz 
13,6 hektáros — közel 400 millió 
forintért most épülő — üvegház-
rendszeréhez is fúr tunk két kutat, 
s még négyre kellene kivitelezőt 
találnunk. A városi tisztasági ter-
málvizes fürdő az év végére al-
kalmassá válik járóbeteg-rende-
lésre is, s hadd újságoljam el rég-
óta dédelgetett tervünket is. Az 
Árpád Tsz üvegházait fűtő víz fel-
használásával körülbelül 120 hek-
táros tavat szeretnénk kialakíta-
ni egy közeli folyómederben, a 
két méter mély. 30—40 fokos vizű 
tó télen a kajakosok edzőpályája, 
nyáron üdülésre, fürdésre alkal-
mas kirándulóhely lehetne, még 
ebben az ötéves tervben, ha a 
MÉM hozzájárulása időben meg-
érkezik. Ennek a tónak üdülőkör-
zeti funkciót szánunk abban az 
általános rendezési tervben, amely 
most készül a Szegedi Tervező 
Vállalatnál. Ez az elképzelés jól 
példázza a szentesi városi tanács 
dolgozóinak — általában is érten-
dő — közérzetét: hogy ugyanis 
bizakodóan tervezünk, s ahogy 
fokról fokra előrelépünk a meg-
valósításban, rá jövünk: még min-
dig nem lehetünk elégedettek. 

PALFY KATALIN 

Zalán Tibor 

Komlósi Katának kedvéért 
Komlósi Kata, » versezet 

alliterálja, s derítse kedvedet. 
Mert mikor te Pécsett pityeregsz, 

Szegeden szemembe könnyet könyörögsz 

Lenne bár ez a vers nynlóka, 
nem bújnék bele egy hinta-fa-lóba. 

S többé már nem mondanád talán: 
„Kétéves vagyok csak, ne zaklass, Zalán!" 

Szigeti Borbálának 
szép nevéért 

Szigeti Borbála 
kritikus leányka, 
fiatol kritikánk 
ú jabb hozománya, 
holdat tart a kezed 
a szarvánál fogva, 
tanulmányt ir apád 
döcögve, dohogva, 
nem Is veszi észre, 
te a holddal játszol, 
inkább arra figyel: 
tökéletlen pár sor 
versemben, s kérdi, * 
hát ez meg hogy álla?! 

Fölfelele reá 
csudaszép Borbála, 
a fejéhez üti 
dagadozó holdat, 
kipukkad, s rácsorog 
az ezüst holdoldat 
kritikusunk gondos, 
nyugtalan fejére, 
mellszobornak nézik, 
kiteszik a térre, 
megható, nagy érzés 
a gyermeki hála: 
Lajos ezüst-fejét 
csókolja Borbala. 

Katona ludit 

Az est szonettje 
ím este van. Az árnyak kar ja fáradt, 
kapkodja sárga kis fejét a fény 
s gyorsan lesurran tárgyak szegletén. 
Zaj imbolyog. Virágok arca sápad. 

Két karomból kihullt a napi gond már, 
dolgaim is csendben földre estek, 
az ablakon túl vézna gallykeresztek. 
Alszol. Mégis úgy tűnik, mintha szólnál. 

ím este van. Sarkokba bújt a b á n a t 
l-ányom könyvébe visszabújt a sor. 
Sem vers, sem szó, sem rend nem bújdokoL 

Már könny se perdül horzsolt kis cipőkre, 
hisz szárnyas oltalommal este jő 
s harmat ágyaz füvekre, fára, kőre. 

Nyerges András 

aki futó futhat 

Staféta 
előbb a kanyarban 
laza terpeszállás 
meg a mozdulatlan futás 
míg váltótársa föltűnik 
tíz lépés kilenc nyolc hét hat 
a várakozásban 
mindjár t robban a tüdő 
öt négy három kettő egy 
a beérkező futó 
ásót fog gödröt készít 
beléveti a stafétabotot 

rászórja a földet 
elegyengeti keményre tapossa 
kész lemegy a pályáról 
váltás irány a gödör 
tíz köröm kapar a homokban 
mig idehallik a belső körből 
a .közeledő távolodó lábak 
könnyed dobbanása 
tiz év kilenc nyolc hét hat 
már látni a botot 
öt négy három kettő egy 

aki futó futhat 

Vass Levente 

Somogyi Károiyné felvételei 
Bővítik — vállalati segítséggel — 

a Lenin úti bölcsődét 

Kőfalak hideg közelsége 
a múlt magányát keresem 
a légüres tért a gondolat mögött 
az átok utáni csendet 

ahonnan 
nem lesnek rám gyilkos szavak 

int a kőfalak hideg közelsége 
szakszerűen megépített vermeké 

Megmaradt Hetedik Életünk Felmenekült a Hegyek 
Közé Kicsi Falvakba Bujdokolni 

madársikolyok tompán ütődnek 
az örvénylő hallgatag part jainak 

rezdül a pillanat kés villan 
az ín szétválik a levél alakot változtat 
megszűnik a gravitáció vonzani fogom 
a tárgyakat amelyek lehetetlen sebességgel 
száguldanak feltépett mellemnek 

A Kor Mint Hideg Végigfut Rajtam 
Lemérem Kövek Egyre Növekvő Pulzusát 

szétfolyik csillogás kékszemű óra 
bömbölő görcsös csend 

arcok száguldása víztükör gyilkos 
csobbanás 


