
Egészségház épül Szentesen 

Szentes - Gyógyszertár és négy orvosi rendelı kap helyet abban az 
egészségházban, amelyet egy budapesti székhelyő kft. épített majd Szentesen, a 
Vásárhelyi úton. A telken most egy régi ház áll, ennek bontási engedélyét már 
megkapták a befektetık. A ház még idén megnyitja kapuit a betegek elıtt. 

A tervek szerint még az idén megnyílik az az 
egészségház, amelyet a budapesti székhelyő Szentesi 
Egészségház Ingatlanfejlesztı Kft. épített majd a 
Kurca-parti településen. 
 
– Tavaly keresett meg bennünket a vállalkozás, hogy az 
egészségház számára egy önkormányzati tulajdonú 
telekhez jusson – árulta el Szőcs Lajos, Szentes 
alpolgármestere. – A város központjában sajnos nem 
tudtunk területet biztosítani, de javasoltuk, vásárolják 
meg a Vásárhelyi út 30. alatti ingatlant, amely már 
hosszú ideje keresi új gazdáját. Így is történt. 
 
A Kossuth térhez közeli területen egy régi, elhanyagolt saroképület áll, amelynek 
egyik részében lakószobákat, míg a másik felében raktárt alakítottak ki annak idején 
építıi. A bontási engedélyhez szükséges iratokat a befektetık beadták a városházára 
– lapunk úgy tudja, már meg is kapták a hozzájárulást. Az egészségházban 
gyógyszertár, és négy, a mai kor elvárásainak megfelelı orvosi rendelı kap majd 
helyet. Ezekben két gyermek- és két háziorvos fog rendelni. 
 

 
Szőcs Lajos elmondta, az érintett orvosok jelenleg egy, a város tulajdonában lévı 
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Még áll a békebeli épület a szentesi Vásárhelyi út 30. szám alatt – Egészségház lesz a helyén. 
Fotó: Bíró Dániel
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épületben, és közös rendelıhelyiségben praktizálnak. Az influenzás idıszakban 
gyakran elıfordul, hogy a rendelés nem fejezıdik be akkorra, amikorra a másik orvos 
betegei megérkeznek. Ennek zsúfoltság, illetve bosszankodás az eredménye. 
Hozzátette: a Vásárhelyi úton épülı egészségházban az orvosoknak nem kell majd 
bérleti díjat fizetniük a beruházónak, csupán a rezsiköltség terheli ıket. Szerettük 
volna megszólaltatni a Szentesi Egészségház Ingatlanfejlesztı Kft. vezetıit is, de ık 
üzleti titokra hivatkozva egyelıre nem akartak nyilatkozni az ügyrıl.  
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