
 

Cikluszáró kampányülés Szentesen 

Szentes - A Petıfi Szálló, majd a Hír TV szolgáltatta a vitatémát a szentesi 
képviselı-testület pénteki ülésén, ahol arról is döntöttek, hogy kórháznak 10 
millióért mőszereket vásárol a város. 

Kampányüléssé fajult�pénteken a szentesi képviselı-
testület választások elıtti utolsó tanácskozása. 
Napirend elıtt, és az elsı félévi költségvetési 
beszámoló megtárgyalásánál is a Petıfi Szálló volt a 
slágertéma. Azt senki sem vitatta, hogy a város 
gazdálkodása kiegyensúlyozott, ugyanakkor a 
jobboldalról többen megjegyezték, hogy a 
fejlesztéseknél zászlóshajóként kezelt 
hotelberuházás nem halad elıre. 
 
A beruházó Pendolával szemben indított 
végrehajtásról és a hitelbírálatról is kérdezték Szirbik 
Imre polgármestert, aki elmondta, nincs új fejlemény, a kivitelezési szerzıdést 
megkötötték, annak határideje 2011. november vége. Kozák János arra 
emlékeztetett, hogy több – aggodalomra okot adó - visszalépés is történt a Petıfinél: 
ötbıl négy csillag lett, a már eladott telket visszavásárolta a város, és a határidık 
sem teljesültek. Amíg a szálloda ügye volt terítéken, a Hír TV stábja is forgatott az 
ülésteremben, és ezt – a tévések távozása után – szóvá is tették a baloldalon. 
Szerintük nem volt véletlen, hogy a ciklus során csak most tisztelte meg figyelmével 
Szentest a Hír TV forgatócsoportja. 
 
A másik, vitát kavart témát az üdülıközpont szolgáltatta. A polgári frakció részérıl 
többen értetlenül álltak az elıtt, hogy míg a látogatottsága nıtt a strandnak, 
bevételei csökkentek az év elsı hat hónapjában. A szocialisták erre megjegyezték, a 
7 éven aluliak és a 65 év felettiek ingyen mehetnek be. Hogy tisztább képet kapjanak 
a városatyák, Horváth István azt indítványozta, hogy a jövıben olyan üzleti terv és 
beszámoló készüljön, amely részletezi, mennyi fizetı és mennyi nem fizetı vendége 
lesz, volt az üdülıközpontnak. 
 
10 millió forintért kardiológiai mőszereket vásárol az önkormányzat a kórháznak. Az 
összeget abból a keretbıl fedezi a város, amit a mőtıtömb pályázati önrészére tettek 
félre. A döntést megelızıen Papp Zoltán a 3 milliárdosra tervezett kórházi 
fejlesztésrıl érdeklıdött. 
Gyenes Ágota – aki civilben az intézmény orvosigazgatója – elmondta, elkészült a 
beadvány, de nincs befogadója, csak az Új Széchenyi-terv indulásával vehet 
lendületet a mőtıtömb építése. A városatyák arról is határoztak, hogy Szentes 
együttmőködési megállapodást köt a 
szlovákiai Szentes községgel.  
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Értesülni szeretnék a napi friss helyi 
hírekrıl! E-mailemre levél érkezik, 
amelyben megerısítem a 
feliratkozást. 
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