
Zajra panaszkodnak a lakók Szentesen 

Szentes - Zavarja a szentesi mővelıdési központ szabadtéri rendezvényeinek zaja 
a szomszédos Ifjúság sétányon, illetve a Tóth József utcában élıket. A panaszról a 
képviselı-testület ülésén is szó esett, de úgy tőnik, minden marad a régiben. 

– Igaz, hogy nyaranta csak néhány rendezvényt 
tartanak a mővelıdési ház melletti ifjúsági parkban, 
de azokon a napokon sem nappal, sem éjszaka nem 
lehet pihenni a dübörgı zene, illetve a hazafelé tartó 
randalírozó, részeg vendégek miatt. Utóbbiak 
korábban betörtek minden ablakot, amit csak 
elértek, most csak a törött sörösüvegek maradnak 
utánuk – vázolta a helyzetet a Tóth József utcában, a 
mővelıdési háztól kicsit távolabb élı Mihály Gábor. 
 
Hasonló helyzetrıl számoltak be az Ifjúság sétány 
ifjúsági ház felıli végén élık is. A névtelenséget kérı 
lakók szerint akkor válik pokollá az életük, amikor a mővelıdési ház rendezvényei 
átnyúlnak a szemközt, a Kurca túloldalán lévı sportpályára is. Ide települnek a 
dodzsemesek és a vurstlisok, s míg van vendég, folyamatosan harsog a gépzene. A 
dobok mély hangja miatt még a házak ablaka is remeg. Néhány éve már győjtöttek 
aláírásokat – eredménytelenül.  
 
Nemrég interpellált a helyi testületi ülésen a körzet képviselıje, Sipos Antal. Varróné 
Szabó Ildikó, a mővelıdési központ igazgatója azt válaszolta: csak nyaranként 
tartanak itt szabadtéri rendezvényeket, ez az idén öt alkalmat jelentett. Ezekrıl 
szórólapokon, hirdetésekben is tájékoztatják a helybelieket, kérte a környéken élık 
megértését és türelmét. Sipos Antal lapunknak azt mondta: tudomásul vette a 
választ, mást az ügyben nem tehetett. Megpróbálja elérni, hogy a rendezvények a 
jövıben ne legyenek olyan hangosak.  
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A rovat legfrissebb cikkei 

Ingyenes mőszaki átvizsgálás, 
˝részeg˝ szemüveg próba 
Sopronban

Búcsú Sopronban - Élet lesz a vérbıl

BALKÁN FANATIK koncert Sopronban

A nyitóoldal témái 

Magyarok tragédiája 
Egyiptomban! 11-en meghaltak, 
29-en megsebesültek

500 millióért eladó a Napfény Hotel-Kemping

Biztonságosabbá tette a sztráda a régi 43-ast

hirdetés 

El Grecótól Rippl-
Rónaiig kiállítás 
1.300 Ft-ért 
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Értesülni szeretnék a napi friss helyi 
hírekrıl! E-mailemre levél érkezik, 
amelyben megerısítem a 
feliratkozást. 
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