
Elınyt kovácsolhat a drágulásból Szentes 

Szentes - Szentes és térsége elınyt kovácsolhat abból, hogy az elkövetkezı 
évtizedben jelentısen nıni fognak az élelmiszer- és energiaárak. Arról is szó 
esett a tegnapi ECO Szentes konferencián, hogy a Petıfi Szálló felújítása 2012 
tavaszára fejezıdik be. 

Nagy érdeklıdés kísérte a tegnapi, elıször 
megrendezett ECO Szentes konferenciát, amelyen a 
település és térsége gazdasági lehetıségeit 
ismertették a neves elıadók. A megjelenteket 
Horváth István, a Csongrád Megyei Kereskedelmi és 
Iparkamara kistérségi vezetıje, önkormányzati 
képviselı köszöntötte, aki lapunk tegnapi számából is 
idézett bevezetıjében, kiemelve, hogy mennyivel 
nıtt az álláskeresık száma januárban. Henterné 
Tringer Ágnes, a Nemzetgazdasági Minisztérium 
befektetési fıosztályvezetıje elmondta, a 
kormányzat egyik legfıbb feladatának tekinti a 
jelenleg 11 százalékos munkanélküliség csökkentését, a foglalkoztatás növelését. 
Ennek érdekében támogatásokkal ösztönözve a vidéki városokba – fıleg az ország 
keleti és déli részébe – irányítanák a befektetıi tıkét. 
 
Sarkadi Szabó Kornél, a Cashline szentesi gyökerekkel bíró vezetı elemzıje arra 
világított rá, hogy a válságkezelést hitellel és pénznyomással oldották meg a 
világban, ezért nem véletlen, hogy a háztartásokban is egyre inkább érzékelhetı az 
infláció. Szerinte az élelmiszer- és energiaárak további jelentıs növekedése várható 
az elkövetkezı évtizedben. Ez viszont jól jöhet Szentesnek és térségének, hiszen 
kiváló adottságokkal rendelkezik a helyi mezıgazdaság és élelmiszeripar, ráadásul a 
föld alatt lapul egy óriási termálkincs, amelynek megfelelı hasznosítása lendíthet a 
környék gazdaságán. 
 
Erre a témára Szirbik Imre polgármester is kitért, jelezve, hogy 2014 végén lép életbe 
a visszasajtolási kényszer, amit ha nem tesznek semmissé törvényi szinten, 
ellehetetlenülnek az érintett gazdálkodó szervek. A város vezetıje leszögezte, a 
munkahelyteremtés elısegítését tekinti elsıdleges feladatának, mert a legfrissebb 
kimutatások szerint helyben 3000 álláskeresı vár munkára. 
 
Nappali kórház a Petıfi mellé 
 
– Jóllehet visszaesés tapasztalható a turizmusban, a magas színvonalú szolgáltatások 
esetében javultak a mutatók a válság kirobbanása óta – vezette föl elıadását Zsohár 
Árpád. A Petıfi Szálló felújításában érdekelt üzletember elmondta, az egészség- és 
sportturizmus lehet számukra a kiugrási pont, de ehhez nem elég egy kényelmes 
szoba, a vendégek komplex kezelésére van szükség. Ezért a Petıfi utcai foghíjtelken 
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Értesülni szeretnék a napi friss helyi 
hírekrıl! E-mailemre levél érkezik, 
amelyben megerısítem a 
feliratkozást. 
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egy nappali kórházat építenek, 72 szobával. Zsohár szerint egy új 50 méteres 
medence is kell a városnak, hogy a sportolókat ide tudják csábítani. A beruházásról 
elmondta, 2012 tavaszára fejezıdik be a szálló felújítása, az új szárny pedig jövı 
ıszre épül meg.  
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