
Gondozott kertváros lett a putritelepbıl 

Szentes - Kertvárosi hangulatot áraszt az egykori szentesi putritelep. Csatornázott 
és aszfaltozott utcák, fekvırendırök, többnyire rendezett porták sorakoznak a 
romatelepen. 

Ég és föld – tömören így lehetne jellemezni a 
különbséget a szentesi romatelep és a tévéhíradókban 
mostanában látható, cigányok lakta utcák között. Amíg 
például Csongrádon is régóta ugyanazokat a 
fejlesztéseket hiányolják az Alsóváros többségében 
cigány lakói, a Kurca-parti város egykori putritelepe ma 
inkább kertvárosi hangulatot áraszt. Öt éve építették ki 
itt a gázvezetéket. Azóta a tehetısebb lakók be is 
vezették házaikba a gázt, de a többség továbbra is 
fával vagy szeméttel tüzel. 
Bár az árkokban van némi szemét, a porták többsége 
rendezett. Lakhatatlannak tőnı házat csak egyet 
láttunk. Több utcában tiltó tábla figyelmeztet az illegális hulladéklerakás 
következményeire.  
 
A Magyari utca egyik önkormányzati bérlakásában élı Szabó János szerint a táblák 
önmagukban nem riasztják el a rendetlenebbeket, de az ígért „kukucskálók" – akik 
felírják a szabálytalankodókat – más magatartásra késztetik ıket is. A 68 éves férfi 
például összegyőjti és elégeti a szemetet, mert gázra – ahogy az utcában senkinek – 
neki sincs pénze. 
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Barna Zsigmond szerint csak egy kevés homok és két kapu kellene a roma gyerekek 
boldogságához. Fotó: Bíró Dániel
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– Itt már igencsak megvan minden – mondta Kövér-Kis Imréné. Amikor megkérdeztük, 
az idıs asszony éppen unokáját terelgette a Dankó Pista utcában, amelynek két 
végén fekvırendır is strázsál. Néhány házzal odébb lakik Bari Krisztián, aki úgy véli, 
nagy szükség volt a lassítókra, mert a melegebb hónapokban, de fıleg nyáron az 
aszfaltút játszóhelyként szolgál, szinte ellepik a környékbeli gyerekek. – Játszótér 
kellene még nagyon. Tudjuk, hogy régóta tervezi az önkormányzat, de még nem 
történt elırelépés – vetette föl a fiatalember. 
 
– Az úton és az árkokban játszanak a kölykök, oda hordanak mindent, ezért 
szemetesebb a vízelvezetı – magyarázta Barna Zsigmond. Az idıs férfi szerint az is 
megtenné, ha a szomszédos utca üres telkét letúrnák, homokot terítenének rá, és 
felállítanának két kaput. – Egész nyáron ott rúghatnák a labdát a gyerekek, és nem is 
kerülne sok pénzbe  
– tette hozzá. Barna Zsigmond azt még hozzáfőzte: alig várják már, hogy folytatódjon 
a csapadékvíz-elvezetı rendszer kiépítése, mert esıs napokon nehezen folyik el a víz 
egyes porták elıl.  
 
Játszótér: csak pályázatból 
 
A szentesi önkormányzat ígérete szerint amint lesz megfelelı pályázat, benyújtja a 
város, hogy megépüljön a régóta tervezett Lavotta utcai játszótér – mondta 
lapunknak Faur Zoltán. A cigány kisebbségi önkormányzat vezetıje szerint a szentesi 
romatelep fejlesztése országos szinten is példaértékő. Faur megjegyezte, a 
csapadékvíz-elvezetés korszerősítése természetesen folytatódik, sıt a 
közmunkaprogramban is szerepel, vagyis megélhetést is biztosíthat néhány 
munkanélküli romának erre az évre.  
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