
Karácsonyig meghízik a szociális malac 

Szentes - 25 malacot kaptak péntek reggel a szőkölködı családok Szentesen. Több 
mint tíz éve bevált a támogatásnak ez a formája: a város szerzıdést köt a disznó 
gazdájával, ellenırzi a tartást, a tápot is adja, amíg a jószág el nem éri a mázsás 
súlyt. A legtöbb hízót karácsony elıtt vágják le. 

– Nekem egy kocát adjon, fiatalember – kérte egy 
középkorú nı a platón szorgoskodó sofırt. – Kilóg a 
lába a zsákból, el ne veszítse menet közben! – 
figyelmeztettek egy férfit. Egy másik újdonsült 
gazdától kis híján meglépett a szerzemény: 
megtalálta a kiutat a takarmányoszsákból. A 
malacosztás péntek reggel zajlott a Szalai utcai 
tápbolt elıtt.  
– Úgy tudom, az országban elsıként vezettük be, 
hogy a rászoruló családok között egy-egy növendék 
malacot osztunk ki. Tavaly 20-at, idén öttel többet – 
számolt be Kozár Istvánné, a szociálpolitikai osztály 
munkatársa. – A szociális helyzetet és a gyermekek számát is figyelembe vesszük, 
minden körülményt mérlegelünk. Több mint egy évtizede volt az elsı ilyen akciónk, 
és elmondhatjuk, hogy nagyon sikeres. Elızetesen felmérjük a család helyzetét és 
azt, hogy egyáltalán el tudják-e helyezni az állatot. Az sem kizáró ok, ha valaki 
emeletes házban lakik: rokonnál, barátnál is kereshet egy szabad ólat. Szerzıdést 
kötünk a kiválasztottakkal, a tápot is biztosítjuk, ameddig a malac eléri a 100 kilós 
súlyt. Általában karácsonykor, az ünnepi asztalon fejezik be a földi pályafutásukat, 
de némelyiket megnevelik anyakocának. Legalább kétszer megnézzük, hogyan 
gondoskodnak a jószágokról. Eddig soha nem volt probléma. 
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Értesülni szeretnék a napi friss helyi 
hírekrıl! E-mailemre levél érkezik, 
amelyben megerısítem a 
feliratkozást. 

 

 
 

 

Milyen a legutóbbi hírlevél?  

Hírlevél feliratkozás
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Debreczeni-Kiss Jánosné két fiával érkezett, hogy átvegyék a visító ajándékot. 
 
– Néhány napja felhívtak a hivatalból, hogy el tudjuk-e helyezni a malacot. Gyorsan 
átköltöztettem a kacsákat egy másik akolba. Amióta ilyen nagy a bizonytalanság, csak 
aprójószágot tartunk, ennek a lehetıségnek nagyon örülünk. Nagyon jól jön télre, 
amikor levágjuk – magyarázta, miközben a nagyobb fiúval, Jánossal azon igyekeztek, 
hogy egy zsákba tuszkolják az erısen ellenkezı állatkát. Az asszony kisebb fia, 
Barnabás elmondta, hogy mindenben segít otthon, így a hátsó kert új lakójának az 
ellátásában is lehet rá számítani.

Kapcsolódó cikkek 

Eddig egy osztálynyi gyereket veszített Szentes 
Csomópontot terveznek Szentesen 
Szirbik Imre a szentesi útfelújításokról 
Százak vettek végsı búcsút Szentesen Bácskai Mihálytól 
Fekete hét: minden nap meghalt valaki a magyar utakon 

Örömmel vitte haza a Debreczeni család az ajándék malackát. 
A szerzı felvétele

A rovat legfrissebb cikkei 

´Teknikai okok miatt´ tart zárva 
egy gyıri üzlet

A nyitóoldal témái 

Vakon, víz nélkül, 4 
négyzetméteren
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Hollandiában bankadót vezetnek be jövıre

Folytatódik a Strauss-Kahn elleni eljárás

Éttermi kosztra vágyott a hajléktalan

Képzeletbeli piknik az Annában - galéria

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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