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A Metalcom ZRt. kivitelezésében készült el a szentesi Horváth 
Mihály Gimnázium szárnyának felújítása, amelyet Szıcs Géza 
kulturális államtitkár, és Farkas Sándor országgyőlési képviselı, a 
Fidesz szentesi polgármester-jelöltje avatott fel csütörtök délután. Az 
államtitkár vendéglátóinak társaságában sétát tett a városban, ahol 

szembesülhetett a Petıfi Szálló szomorú állapotával. 

Fotóriporttal, hangbejátszásokkal! 
 
Az államtitkár elmondta: a határhoz közeli településeknek fontos szerep fog jutni a közeli, 
ám határon túli magyarlakta területekkel a kapcsolatok szorosabbra főzésében, továbbá 
kijelentette: bízik benne, hogy a választást követıen új vezetés alakul ki a városban, amely 
ezután nem arról lesz ismert, hogy a kórházát az egészségbiztosító azért bünteti, mert ott 
határon túli betegeket gyógyítanak.  

Farkas Sándor kijelentette: olyan várost szeretne irányítani, amely méltó régi hírnevéhez, 
ezért a helyi kultúrát és értékeket kell megerısíteni munkahelyek teremtésével, a 
közbiztonság javításával jobbá téve az itt élık helyzetét. A most 150 éves gimnázium a 
megyei önkormányzat segítségével újult meg, azonban Farkas Sándor nem titkolt szándéka, 
hogy a városi rangot jelentı intézményeket, így a középiskolákat is a megyei mőködtetés 
helyett a város fennhatósága alá kell vonni.  

A beruházás kivitelezıje, a Metalcom ZRt. vezérigazgatója, Bozó Zoltán elmondta: nagy 
örömmel vették, hogy megnyerték a közbeszerzést a szentesi Horváth Mihály 
Gimnáziumban, amelyben új termeket alakíthattak ki, és a tanári szobát is felújították. A 
vezérigazgató hozzátette: külön érdemnek tekintik, hogy a városukban leghíresebb alma 
materében alkothattak a jövınek. Mint elmondta, augusztusban még kétséges volt, hogy a 
város biztosítani fogja-e a ráesı támogatási részt, ennek ellenére folyamatosan haladtak a 
munkával, hogy az átadás idıben megtörténhessen.  

Arnay  

Meghallgatom Bozó Zoltánt! 

Meghallgatom Szıcs Gézát! 

Meghallgatom Farkas Sándort! 
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