
  

Gyenes Ágota lett a szentesi kórház 
orvosigazgatója 

Szentes - Nemcsak sürgısségi, de mőtıtömb építését is tervezik a szentesi 
kórházban, ahol nemrég új orvosigazgatót neveztek ki. A részletekrıl szerdán 
számoltak be a városvezetık. 

- A legmesszebbmenıkig élvezi a városvezetés bizalmát 
a szentesi kórház új orvosigazgatója – jelentette ki 
Szirbik Imre a mellette helyet foglaló Gyenes Ágota 
augusztus eleji kinevezése kapcsán. A polgármester az 
intézmény nyertes pályázatairól elmondta, az 
energiahatékonyságot növelı projekt hamarosan indul, 
ehhez a fejlesztéshez az önrész felét – mintegy 40 
millió forintot – a város állja, a másik részét a fenntartó 
megyei önkormányzat. Mint arról lapunk is többször 
beszámolt, a sürgısségi tömb bıvítéséhez is elnyerték a 
támogatást a szentesiek, de a szükséges terület 
tulajdonlásán sokáig folyt a vita a város és a megye 
között. Mostanra eldılt, hogy bérleményként nem adható át a fenntartónak a 478 
négyzetméteres telek, így a vételárban kell megegyezni a feleknek. Ha ez sikerül, 
már 2010 tavaszán megkezdıdhet a sürgısségi fejlesztése. 
 
– Heteken belül megjelenhet a pályázati kiírás, de még nem tudni, hogy ki pályázhat 
az új mőtıtömb megépítésére: a fenntartó vagy a tulajdonos. Ettıl függetlenül 
Szentes vállalta, hogy saját költségén elıkészíti a pályázatot, és megterveztettük az 
új épületet – nyilatkozta Szirbik. Vele egyetértve Gyenes Ágota azt emelte ki, a 
térségben élık közös célja, hogy a lehetı legjobb egészségügyi szolgáltatásban 
részesüljenek. A fideszes képviselı szerint ezzel a fejlesztéssel a hitehagyott szentesi 
orvostársadalom is erıre kapna, nem mellesleg gazdaságosabban lehetne üzemeltetni 
az intézményt. 
 
– Eredetileg 5 milliárdos költséggel kalkuláltunk, de úgy, hogy ha szőkülnek a 
lehetıségek, gond nélkül módosítani tudjunk. Mivel bekövetkezett az, amire 
számítottunk, simán átálltunk a 3–3,5 milliárdos változatra – mondta a mőtıtömbrıl 
Szőcs Lajos alpolgármester. A négyszintes, tetıtérrel ellátott épületet a Kurca 
partján, a sürgısségi szomszédságában húznák föl. 191 betegágyat és 6 mőtıt 
helyeznének el benne. Ha nyer a pályázat, legoptimálisabb esetben jövı ısszel 
kezdıdhet meg a beruházás.  
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