
Kell a drága ajándék? 

Szentes - A honvédelmi tárca a város kezelésébe adná a tiszti klubot, de az 
átvétel nagy anyagi terhet róna a megajándékozottra. Egyelıre az alkalmazottak 
is bizonytalanok a jövıt illetıen. 

Jó ideig még biztosan nem születik döntés Szentesen 
az Ady Endre utcai tiszti klub további sorsáról. Azért 
került az érdeklıdés középpontjába, mert 
kormányzati hírekbıl már az elmúlt években is 
lehetett tudni: az országosan 16 klubot mőködtetı 
HM Bessenyei György Kulturális és Üdültetési 
Közhasznú Non-profit Kft.-tıl 2012. január 1-jétıl 
elveszik az üzemeltetési feladatokat. Simicskó István 
honvédelmi államtitkár még szeptemberben úgy 
nyilatkozott, a minisztérium megvizsgálta az üdülık 
és a tiszti klubok mőködését, és a költségek 
csökkentésének egyik módját az intézmények 
átszervezésében látják. 
 
Az ügy kapcsán levélben kerestük meg a minisztériumot. A sajtóosztály válaszában 
arról tájékoztat, hogy a szentesi helyırségi klub térítésmentes átadásával 
kapcsolatban a tárca megkereste a szentesi önkormányzatot és kérte, hogy az 
ingatlan átvételérıl tegyen szándéknyilatkozatot. A város vezetése nem utasította 
vissza az ajánlatot, így megkezdıdhetnek az egyeztetı tárgyalások. 
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Értesülni szeretnék a napi friss helyi 
hírekrıl! E-mailemre levél érkezik, 
amelyben megerısítem a 
feliratkozást. 
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A szentesi önkormányzatnak alaposan fontolóra kell vennie az ajánlatot: az épület 
egyrészt szerves része lehet a nagyszabású városrehabilitációs terveknek, másrészt 
azonban 100 milliósra becsülik a klub felújítására fordítandó összeget. A testület 
kompetenciája lesz a döntés, írásos anyagot viszont még nem kaptak, közölte Móra 
József, a pénzügyi és tulajdonosi bizottság tagja. 
 
– Az ingatlan állami tulajdonban maradna, a város csak a kezelésérıl gondoskodna. Az 
épület romos, a város költségvetése nem enged meg jelentıs kiadásokat, át kell 
gondolni az ajánlatot – magyarázta Móra. 
 
Az ingatlanban jelenleg ebédlı és klubhelyiségek mőködnek. Úgy tudjuk: oktatási 
célra esetleg a református általános iskolát is érdekelné néhány helyiség. A klubot 
2006 óta irányító Berki Gáborné sem az épület sorsáról, sem az alkalmazottak késıbbi 
foglalkoztatásáról nem tudott információval szolgálni, mint mondta, ıt nem 
hatalmazták fel nyilatkozat adására. A sajtóosztály válaszlevele alapján azonban 
bizonyos, hogy „az átadásig az ingatlan üzemeltetése és az ott helyet kapott 
társadalmi szervezetek további mőködése a tárca részérıl biztosított".  

Az épületre sokat kell költeni.  
A szerzı felvétele

A rovat legfrissebb cikkei 

Visszapillantó: Rengeteg fotó 
Sopron tavalyi eseményeirıl

NB I.: Ceglédi EKK - UNIQA-Euroleasing Sopron 57-73 

A nyitóoldal témái 

Szárnyaló fınixek

Alekosz, a balek: a pénzt, a lakást és a kocsit is visszaveszi 
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Demonstrálók fogadták a megyebálra érkezıket: ételosztás 
kint, mulatság bent

az RTL Klub

Közel 16 millióba kerül az ingyenes rakparti parkolás

hirdetés 

Jótékonysági akció 
végstádiumú 
betegekért 
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