
  

Strandpályázat: szabad út 

Szentes - Szobrokon és az uszodafejlesztésen vitatkoztak a képviselık a szentesi 
önkormányzat tegnapi ülésén. Halmai István felelıtlennek tartotta, hogy a város 5 
milliót költ Csíky László alkotására. 

Papp Zoltán eskütételével kezdıdött a szentesi 
képviselı-testület tegnapi ülése. A neves sebészorvos, 
Földvári Nagy István helyét foglalta el a testületben, a 
Pálmások Szövetségének korábbi polgármesterjelöltje 
ugyanis lemondott mandátumáról. Az ünnepélyes 
percek után a város költségvetésének elsı félévi 
teljesítésérıl tárgyaltak. A kérdések sorát Horváth 
István nyitotta, aki a kispiacok rendezetlenségét kérte 
számon az önkormányzattól. Halmai István kifogásolta, 
hogy a város 926 ezer forintot fordít Harruckern báró 
már kész mellszobrának, és 5 milliót Csíky László 
Táncoló székely címő alkotásának felállítására, 
miközben a Wass Albert-szobor mindenestül 800 ezer forintba sem került. Kozák 
János az üdülıközpont megemelt belépıdíjainak felülvizsgálatát kérte, mert szerinte 
emiatt maradtak el a bérletekbıl származó bevételek. 
 
A szoborkérdésben Halmai István nem fogadta el azt a választ, hogy fogalmazási hiba 
miatt szerepel a felállítás költségénél a közel milliós tétel. A fideszes városatya 
szerint valaki nem mondott igazat ebben az ügyben, a Csíky-szobor árát pedig soknak 
tartotta. Szirbik Imre polgármester erre azt mondta, a szoborállítások 
finanszírozásáról a 2009-es büdzsé elfogadásakor már döntött a testület. A 
szemétszállítás problémájáról Szirbik kifejtette, az országban 30-nál több lerakó van 
hasonló helyzetben, mint a berki telep. Bár kérvényezték az üzemeltetés 
meghosszabbítását, az uniós kötelezettségek miatt a szakminisztérium egyelıre nem 
enged, s ha ez a helyzet nem változik, 60–90 százalékos díjemelés várható a 
közeljövıben. Szirbik végül arra is kitért, hogy Szentesnek évi 30 milliós 
bevételkiesést jelent az önkormányzatokat sújtó megszorítás. A beszámolót a 
többség végül elfogadta. 
 
Az uszodafejlesztésrıl szóló vita felvezetéseként a polgármester úgy fogalmazott, 
nyerni fog a sport, még akkor is, ha nem nı a vízfelület, mert egész évben 
használható lenne a megosztott, 50 méteres medence. Kozák János azt kérte, 
szélesebb – 20-szor 33 helyett 25-ször 33 méteres – sportmedencét tervezzenek az 50-
es helyére, és ehhez kapcsolódjon az élménymedence. Szerinte ezzel a vízilabdások 
és fürdızık is jól járnának. A pálmások azt javasolták, hogy a tanmedence helyére 
épüljön egy 25-ször 33-as sportmedence. Ezzel a strand funkcióit szét lehetne 
választani, a sportolóké lenne a két 33-as, a vendégeké a többi medence. Móra József 
azt vetette fel, hogy a strandfejlesztésnél a teniszpályák területét is figyelembe 
kellene venni, arra is lehetne bıvíteni a létesítményt. A pályázat elıkészítésének 
szabad utat adott a testület.  
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Értesülni szeretnék a napi friss helyi 
hírekrıl! E-mailemre levél érkezik, 
amelyben megerısítem a 
feliratkozást. 
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