
Már repülhet a helikopter a szentesi bázisról 

Szentes - Ma adják át ünnepélyesen a rekordgyorsasággal felépült szentesi 
helikopterbázist. Ezzel véget ér a dél-alföldi légi mentés négy éve húzódó 
kálváriája. 

A Kurca-parti város határában közel 90 millió forintból 
felépült központot Székely Tamás egészségügyi 
miniszter avatja fel. A létesítményt már belakta a 
személyzet: december 28-a óta innen látják el 
Csongrád, Bács-Kiskun és Békés megye helikopteres 
mentéseit. A mentıhelikopter még nem volt bevetésen 
a régióban. 
 
Bár ma délelıtt 11 órakor adják át a szentesi 
légimentı-bázist, december 28-a óta – az ideiglenes 
szolnoki központ helyett – már innen látják el a dél-
alföldi régió helikopteres mentési feladatait. A Kurca-
parti település határában, a tévétoronnyal szemközti területen lévı, összesen közel 
90 millió forintba kerülı központot Székely Tamás egészségügyi miniszter, Vojnik 
Mária államtitkár, Magyar Anna, a Csongrád Megyei Közgyőlés elnöke és Szirbik Imre, 
Szentes polgármestere adja át ünnepélyesen Túri Péternek, az Országos 
Mentıszolgálat Légimentı Kht. ügyvezetı igazgatójának. 
 

 
Mint arról korábban többször beszámoltunk, a dél-alföldi légi mentık 2004 
februárjában kerültek padlóra, a kormány ugyanis harmadával csökkentette mőködési 
költségüket. Ezt követıen öt hónapra leállt a légi mentés a régióban. A szegedi 
repülıtérrıl felszálló helikoptert 1999-tıl a megyei mentısök által létrehozott 
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Decemberben még az utolsó simításoknál tartottak. 
Fotó: Vidovics Ferenc
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Mentés a Jövıért Alapítvány, és nem az Országos Mentıszolgálat (OMSZ) üzemeltette 
az OEP-pel kötött szerzıdés alapján. 
 
A rendszer átszervezésérıl akkor Gyırfi Pál, az OMSZ szóvivıje azt mondta, hogy „az 
egységes szervezetként való mőködtetés biztonságosabb, átláthatóbb és 
hatékonyabb, mintha azt egy alapítványra bíznák". Ekkor hangzott el Kiss Zsolttól, az 
OEP gyógyító-megelızı ellátási fıosztályának vezetıjétıl: „amennyiben a 
mentıszolgálat nem tudja biztosítani a helikopter mőködtetését, úgy ismételten 
megkötik a szerzıdést a Mentés a Jövıért Alapítvánnyal, mert az nem fordulhat elı, 
hogy a régió ellátatlanul maradjon" – ez azonban mégis megtörtént. 
 
A dél-alföldi régióból Szeged, Szentes és Kiskunfélegyháza pályázott a légibázisra. A 
mentıszolgálatnál hosszú vajúdás után született csak meg a döntés: a Kurca-parti 
városban alakítják ki a régió mentıhelikopter-központját. 2007. áprilisban aztán jött 
a hír, hogy mégsem Szentesre, hanem Szegedre kerül a mentési centrum. Errıl úgy 
határozott a szaktárca és az OMSZ, hogy nem tájékoztatta a légi mentıket, akik a 
döntést erısen bírálták, mondván: Szentessel szemben a Szegedrıl felszálló 
mentıhelikopter bevetési körének ötven százaléka Szerbia és Románia területére 
esne. Az Egészségügyi Minisztérium elfogadta az érveket, és augusztus végén Szentes 
mellett tette le a voksát. 
 

 
A bázis alapkövét tavaly szeptemberben tették le, a kivitelezést a Magyar Aszfalt Kft. 
végezte. A beruházás költségét példaértékő összefogással teremtették elı: a 
Csongrád Megyei Önkormányzat 10 millió forintot biztosított. Szentes városa 15 
millióval, illetve a földterület átadásával járult hozzá a megvalósuláshoz, 5 milliót 
több érintett önkormányzat adott össze. A szaktárca pedig 60 milliót biztosított. 
 
Rekord gyorsasággal épült fel 
 
A szentesi légimentı-bázist tavaly szeptemberben kezdte építeni a Magyar Aszfalt 
Kft., a kivitelezési munkákat pedig már karácsony elıtt befejezték a szakemberek. A 
létesítmény hangárból, kiszolgálóhelyiségbıl, raktárakból áll. A mentıhelikopter 
december 27-én érkezett meg az öt embert foglalkoztató bázisra, így teljesült a 
légimentı kht. ígérete, miszerint Szentesen még 2008-ban beindul a légi mentés. Túri 
Pétertıl, az Országos Mentıszolgálat Légimentı Kht. ügyvezetı igazgatójától 
megtudtuk, hogy még nem volt bevetésük a régióban. Szerettük volna lefotózni a 

Közel 90 millió forintból épült a szentesi légimentı-bázis. Mostanra már mindennel elkészültek 
az építık. Fotó: Vidovics Ferenc
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mentıhelikoptert a szentesi bázison, de erre a hivatalos avatási ünnepség elıtt nem 
kaptunk engedélyt.  
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