
Derékig ér a gaz a szentesi Kálvária temetıben 

Szentes - Méteres gaz burjánzik a szentesi Kálvária temetı új osztású részén. A 
sírkertet gyakran látogató Kurusta Pálné többször is szólt a gondnokságnak, de 
eddig nem sok minden történt. A plébános ma vesz főnyíró traktort. 

Tegnap is nyírta egy férfi a füvet a szentesi Kálvária 
temetı egyik, a kálváriadomb felé vezetı 
bejáratánál, és a másik kaputól az új ravatalozó felé 
vezetı sétány és környéke is szépen rendezett. Nem 
sokkal messzebb azonban gaztenger borítja a 
területet, amely mellett az új osztás található. Itt 
zömében a 2007 után elhunytak nyugszanak. A 
szépen rendben tartott síremlékek mögött csípıig ér 
a gyom. – Kegyeletsértınek tartom, ami itt van – 
mutatta a sírok mögötti területet Kurusta Pálné. Azt 
mondta, hogy mások is háborognak a helyzet miatt, 
hiába. 
 
– Kétszer is bementem a temetıgondnokságra azzal a kéréssel, hogy nyírják már le itt 
is a füvet, ahogy a sírkert más részein. Mire az ügyintézı azt kezdte magyarázni, hogy 
két dolgozójuk közül az egyik táppénzen van, a másik meg egymaga nem gyızi a 
munkát. Végül a sírok mellett mintegy 1 méteres sávban mégis levágták a füvet, de a 
többi részhez nem nyúltak – tette hozzá. 
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Kurusta Pálnét felháborítja a hatalmas gaz a Kálvária temetı új osztású részében.  
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Értesülni szeretnék a napi friss helyi 
hírekrıl! E-mailemre levél érkezik, 
amelyben megerısítem a 
feliratkozást. 
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A temetı bejáratánál tábla tájékoztatja a hozzátartozókat, hogy kötelesek a sírok 
közti rész felének ápolásáról gondoskodni. A többi terület rendbetétele, amilyen a 
még parlagon heverı is, a fenntartó katolikus egyház feladata. 
 
A helyzet napokon belül megváltozik. Mint Bejan Topsi Valentin plébánostól 
megtudtuk, ma utazik Veszprémbe, hogy ott a Szent Anna-plébánia nevében főnyíró 
traktort vásároljon, illetve felfogadtak egy helybeli vállalkozást, hogy segítsen a 
főnyírásban. Ugyanis a két temetıgondnok közül az egyik május óta táppénzen van, a 
másik pedig egymaga nem bír a sok esı miatt gyorsan növı gazzal. Ráadásul a vizes 
területre sokáig rá sem bírtak menni.  
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