
Csongrádon is pásztáz majd a Nagy Testvér 

Csongrád - Jövıre Csongrádon 7 térfigyelı kamerát szerelnek fel a 
városközpontban. Hasonló fejlesztés Szentesen is tervben volt, de úgy tőnik, 
elhalasztják, mégsem marad térfigyelık nélkül a város. 

Szeged, Kistelek és Csanádpalota után jövıre 
Csongrádon is pásztáz majd a Nagy Testvér: a tervek 
szerint 7 térfigyelı kamerát szerelnek fel a 
városközpontban. A fejlesztésre egy nyertes pályázat 
ad lehetıséget, a rendszert a rendırség üzemeltetné. A 
nyomozóhatóság már ki is jelölte azokat a pontokat, 
ahová bőnmegelızési szempontból a leginkább indokolt 
a kamerák telepítése. Így bekamerázzák majd a Körös-
toroki lejárót, az Öregvár és a Gát utca 
keresztezıdését, a gimnázium, a városháza és a 
mővelıdési központ elıtti területet, a buszpályaudvar 
környékét, valamint a Fı és a Zsilip utca 
keresztezıdését. A lefedettség még ennél is nagyobb, hiszen a bíróság épületén már 
mőködnek az utcafrontot kémlelı készülékek. 
 

 
Szentesen is tervben volt, hogy a városközpont megújítását célzó pályázat részeként 
6 térfigyelı kamerát is telepítenek, de úgy tőnik, egyéb fejlesztések elsıbbsége 
miatt kimarad ez a közel 5 milliós tétel a projektlistából. Viszont így sem marad 
figyelıoptikák nélkül a település. Már mőködnek azok a kamerák, amelyeket a Rózsa 
Gábor téren a névadó dombormővének megóvása érdekében szereltettek föl az 
alkotás felállítói. Szintén üzemképes az a négy kamera, amit a Csongrádi úti, 
egyébként átadásra váró gördeszkapályára telepítettek. Ezek biztonsági és 
tájékoztató célokat is ellátnak: hamarosan egy weboldalon is nyomon lehet majd 
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A szentesi Rózsa Gábor téren a névadó dombormővének megóvása érdekében 
szereltettek föl kamerákat az alkotás felállítói. Fotó: Tésik Attila
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Értesülni szeretnék a napi friss helyi 
hírekrıl! E-mailemre levél érkezik, 
amelyben megerısítem a 
feliratkozást. 
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követni, mi történik a pályán. 
 
Százezertıl több millióig 
 
– Elsısorban kereskedelmi egységek és gyártóüzemek telepítenek térfigyelı 
kamerákat, rendszereket – nyilatkozta lapunknak Kotymán László. A szentesi 
vagyonvédelmi szakember szerint a legtöbb ügyfele egyszer már pórul járt, ezért költ 
inkább a megelızésre. Az árak 100–200 ezer forinttól indulnak, de rendszertıl 
függıen akár több millióba is kerülhetnek. Mőemléki épületek megóvása hiába lenne 
elsı számú feladat, a hatályos jogszabályok szerint csak akkor lehet ilyen 
ingatlanokra kamerát szerelni, ha az eredeti építési tervekkel is rendelkezik a 
kérvényezı – a legtöbb esetben ezek már nem lelhetık föl, így viszont csak 
törvénytelenül lehet kamerával óvni a mőemlékeket.  
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