
Szentes: miért mennek el a fiatalok a városból? 

Szentes - Összetett kérdésre próbál választ találni Szentes: miért mennek el a 
fiatalok a városból? A jelenség ismert, de ettıl még szembesülni kell vele, 
fogalmazott az ötletadó városatya. Azt pedig el kell dönteni: akar-e valamit tenni 
a város, vagy csak szemlélıje marad a folyamatnak. 

Ön szerint mi az oka a fiatalok elvándorlásának? – 
tette föl a kérdést Szentes aljegyzıje az interneten. 
A képviselı-testület a márciusi ülésen tárgyalja, 
milyen intézkedésekkel lehetne ıket a városban 
tartani, magyarázza Csányiné dr. Bakró-Nagy Vera. 
Hogy a problémát értelmezhesse, a statisztikai 
adatokon túl a lakosok véleményét is tudni szeretné.  
 
A város honlapján közzétett kérdésre tucatjával 
érkeznek a válaszok: a legtöbb a munkahelyek 
hiányával indokolja a jelenséget. 
– Magam is sejtettem, hogy a válaszadók többsége 
erre fog hivatkozni. Minden önkormányzat elemi érdeke, hogy munkahelyek legyenek, 
hiszen ha „gazdagok" a lakosok, akkor „gazdag" a település is. Nonszensz már maga a 
gondolat is, hogy Szentes ezt ne akarná, ám munkahelyet teremteni nehéz feladat – 
fejtette ki Csányiné. A probléma túlmutat a város határain, hiszen a megye, sıt egész 
Magyarország lakossága csökken, magyarázta. Hazánkban a fiatalok elvándorlásának 
egyik legjellemzıbb példája az orvosok távozása. – Hatalmas kérdés ez, lehet, hogy 
meghaladja a város erejét – tette hozzá. 
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A válaszok között számos ismétlıdıt olvashatunk. Se egy jó szakmával, se diplomával 
nem talál munkát magának a szentesi fiatal, a pozíciókat nyugdíj mellett dolgozók 
töltik be, a meghirdetett állások pedig kézen-közön kelnek el, írja több kommentelı. 
Mások az önkormányzattól független okokat is felvetik: a pezsgı, színvonalas 
kulturális életet hiányolják, vagy a törvény által korlátok közé szorított közcélú 
foglalkoztatás bıvítését szorgalmaznák. 
 
– Szembesülni kell a dolgokkal, nem „maszatolni" – fogalmazott Horváth István 
városatya. Az ı javaslatára került be az ügy a napirendi pontok közé. – 
Természetesen mindenki tudja, hogy csökken a lélekszám, és elvándorolnak a 
fiatalok. A kérdés az, hogy ezt ölbe tett kézzel nézzük-e, vagy megpróbálunk tenni 
valamit a jelenség enyhítéséért. A munkahelyteremtés záloga véleményem szerint az 
ipari park intenzívebb fejlesztése, de – bár jelenleg nem megfelelık a körülmények 
hazánkban – a helyi felsıoktatás gondolatát sem szabad végleg elvetni. 
Abban az aljegyzı és a képviselı is egyetértett: a problémát nem oldaná meg a 
bérlakások számának növelése. Ezek elsısorban szociális célokat szolgálnak, 
önmagában a lakásállomány bıvítésétıl nem változna a lakosok elhelyezkedési 
esélye. 
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