
  

Rágalmazás miatt perel a Pendola 

Szentes - Rágalmazás miatt feljelentett két fideszes városatyát a Pendola Kft. 
ügyvezetıje – derült ki a szentesi képviselı-testület tegnapi ülésén. 

Napirend elıtt Papp Zoltán két ügyben is segítséget 
kért a polgármestertıl a szentesi önkormányzat tegnapi 
ülésén. A Pálmások Szövetségének képviselıje a 
patológia elköltöztetése és a Loboda-ügyként elhíresült 
eset miatt szólalt fel. A városatya arra szeretne választ 
kapni, hogy miért vitték el a súlyponti kórházból a 
korbonctant, illetve hogy a rendırség miért adta ki a 
szülészorvos nevét, mikor erre nem lett volna joga. 
Rébeli Szabó Tamás a polgári frakció mondandóját 
tolmácsolta, amikor arra kérte a város elsı emberét, 
járjon el annak érdekében, hogy a Szentes 
résztulajdonában lévı társaság másik tagja ne 
folytasson eljárásokat a testület tagjai ellen, és ezzel ne korlátozza a szabad 
véleménynyilvánítást, a tulajdonosi jogok gyakorlását. Tudniillik két városatya ellen 
eljárás indult. Információink szerint Kozák Jánosnak és Kálmán Jánosnak kell bíróság 
elé állnia rágalmazás miatt – ıket Zsohár Árpád, a Petıfi Szálló felújítását végzı 
Pendola Kft. tulajdonosa jelentette fel. Úgy tudjuk, egy korábbi testületi ülésen 
elhangzott, a bontott téglák sorsát firtató megjegyzések miatt fordult bírósághoz 
Zsohár Árpád. A frakció kérését Szirbik Imre nem kommentálta. 
 
A közterület-felügyelet munkatársait több képviselı is körzetébe invitálta, amikor a 
szervezet munkáját értékelte a grémium. Elhangzott ugyanakkor, hogy mindössze 
hárman látják el ezt a feladatot Szentesen. Hornyik László azt javasolta, jelöljenek ki 
kerékpársávot a sétálóutcában, ahol rendre gondot és konfliktusokat okoz a biciklis 
közlekedés, és a felügyelık sem tudják megoldani a helyzetet. A polgármester szerint 
ez nem lenne megoldás, de a kérdés kivizsgálására felkérte a városrendezési 
bizottságot. Egyhangúlag támogatta a testület, hogy a város jégidıt vásároljon az új 
mőjégpályán: még 2009-ben közel egymillió forintot fordíthatnak az önkormányzati 
fenntartású iskolák a diákok korcsolyáztatására.  
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Értesülni szeretnék a napi friss helyi 
hírekrıl! E-mailemre levél érkezik, 
amelyben megerısítem a 
feliratkozást. 
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