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Bizalommal fogadták Fenyves Ernőt a szentesi kórházban 

Az intézmény új igazgatója ismét 
vért és verítéket tudott csak ígérni 

Fenyves Ernő szerint jobb sorsra érdemes a szentesi kórház Fotó: Tésik Attila 

A megyei közgyűlés éppen egy hónapja 
bízta meg Fenyves Ernőt a szentesi kór-
ház főigazgatói teendőinek ellátásával. 
Az új vezető nem ismeretlen a Kur-
ta-parti településén: 3 évvel ezelőtt ön-
kormányzati biztosként niár rendbe tet-
te a veszteségesen működő intézményt. 
Most is ezt vállalta, azzal együtt, hogy a 
dolgozóknak „vért, verítéket és könnyet" 
ígért. Egyedül azt sajnálja, hogy ugyan-
azoktól a munkatársaktól vár áldozatot, 
akik ezt meghozták már evekkel ez-
előtt. 

A megyei közgyűlés felmentette a szentesi 
Dr. Bugyi István Kórház főigazgatói állásá-
ból dr. Borzi Mdrtdt, aki - mint arról la-
punkban beszámoltunk - a munkaügyi 
bírósághoz fordult az intézményt fenntar-
tó önkormányzat határozata ellen. A jogi 
procedúra végéig nem írnak ki pályázatot 
az állás betöltésére, hanem Fenyves Ernőt 
választották meg egy hónappal ezelőtt 
megbízott főigazgatónak. A kórházban jól 
ismerik őt, hiszen három évvel ezelőtt 
Borzi Mártával ő önkormányzati biztos-
ként érkezett a veszteséges intézmény 
ügyeinek rendbetételére. Hogyan fogadták 
most Fenyves Ernőt a dolgozók? - A be-
nyomásaim pozitívak, a bizalmat éreztet-
ték velem - válaszolta. Annak ellenére is 
elfogadják, hogy nem orvos. 

Az utóbbi tíz évben vállalkozóként leg-
alább negyven költségvetési intézménynél 
dolgozott Fenyves Ernő, ezek közül har-
minc. körüli az egészségügyi létesítmény. 

Sok helyen megfordult az országban, így 
nehéz azt mondania, hogy Szentesen úgy 
érzi magát, mintha hazajött volna. Ennek 
ellenére pozitív élmények kötötték a Kur-
ca-parti településhez. Önkormányzati biz-
tosként és megbízott főigazgatóként 
ugyanazt a feladatot kapta a fenntartó köz-

gyűléstől: tegye rendbe a kórházat. Az előb-
bi felelőssége csak a gazdasági területre ter-
jed ki, míg az első számú vezető a szakmai 
munkát is összefogja, munkáltatói jogkört 
is gyakorol, ő képviseli az intézményt. 

Az adósságállomány 2003 novemberé-
ben „az önkormányzati biztosi kirendelés 
szintje alá csökkent", másrészt pedig fo-
lyamatosan csökkent az adósság mennyi-
sége, aminek eredményeként mintegy fél 
éven belül megszüntethető volt a tartozás. 
A megbízott főigazgatót nem örvendetes 
helyzet fogadta visszatértekor. Az adós-
ságállomány jelentős és növekvő tenden-
ciájú, a hosszú távú szolgáltatási és árube-
szerzési szerződések eleve meghatározzák 
a kórház helyzetét. A főigazgató szerint ez 

BORZI MARTA PERE 
A munkaügyi bírósághoz fordult dr. Borzi 
Márta, mert a megyei közgyűlés leváltotta a 
szentesi kórház főigazgatói állásáról. Mint 
azt megírtuk lapunkban: a peres eljárásban 
Bárándy Péter volt igazságügy-miniszter 
képviseli. Ha megnyernék a pert. annak anya-
gi vonzata lenne. Fenyves Ernő szerint három 
megoldás képzelhető el. Az egyik: Borzi főor-
vos asszony megnyeri a pert a megyei önkor-
mányzattal szemben, és visszajön igazgató-
nak, akkor ki kell fizetni a munkabérét. A má-
sik: megnyerj a pert, de nem akar visszajönni 
a szentesi kórházba, úgy valamilyen összeg 
felvételére jogosult lesz. A harmadik: nem 
nyeri meg a pert, annak akkor nincs anyagi 
vonzata. Fenyves biztos abban: amennyiben 
az egészségügyi intézményre bármiféle több-
letteher hárulna, a főigazgató leváltásáról 
szóló határozatot meghozó megyei közgyűlés 
segítséget nyújt a szentesi kórháznak. 

pedig eléggé komoly anyagi következmé-
nyeket jelent az intézmény számára. Az 
adósságállomány különben meghaladja a 
400 millió forintot, ezen belül 130 millió 
körüli az az összeg, amelyet a szállítóknak 
már ki kellett volna fizetni. 

„Vért, verítéket, könnyeket" emlegetett 
Fenyves Ernő a három évvel ezelőtti, zú-
golódásoktól sem mentes dolgozói gyűlé-
sen, ahol azt is mondta, hogy rendbe jön-
nek majd a dolgok. Most ugyanezt vála-
szolta kérdésünkre, hozzátéve: nagyon 
sajnálja, hogy megint ugyanazoktól kell 
türelmet, többletmunkát, megszorító in- . 
tézkedésekben való részvételt kérnie, akik 
egyszer ezt már megtették. A betegek 
ugyanakkor nem szenvedhetnek hiányt. 
A megbízott főigazgató azt vallja, hogy a 
jobb sorsra érdemes szentesi kórház van 
önmagához képest méltatlan helyzetben. 
Ő mindenesetre mindent megtesz azért, 
hogy ne így legyen. 

BALÁZSI IRÉN 

FARKAS J Ó Z S E F TÁVOZOTT 
Május 10-étől közös megegyezéssel távozott a szentesi kórház gazdasági igazgatója, Farkas Jó-
zsef. Az ő állására pályázatot kell kiírni. Fenyves Ernő lapunk érdeklődésére azt is elmondta: a 
menedzsment két tagja, Tóth Edit orvosigazgató és Kiss Andrea minőségbiztosítási igazgató ko-
rábban munkaügyi pert indított a kórház ellen, amikor az előző főigazgató, Borzi Márta leváltotta 
őket. Ezeknek az eljárásoknak a kimenetelét meg kell várni. Az orvosigazgatói teendőket megbí-
zottként továbbra is Bodonovits István látja el. 

Rablók 
Makón 
Rablás és okirattal való vissza-
élés miatt indított eljárást két 
helybeli férfi ellen a Makói Rend-
őrkapitányság. Azzal gyanúsít-
hatók, hogy szerdán hajnalban 
Makó belvárosában bántalmaz-
ták egy alkalmi ismerősüket, 
majd a román állampolgárságú 
férfitől elvették személyes iratait 
és a nála lévő kétszáz eurót. A 
könnyű sérüléseket szenvedett 
sértett másnap feljelentette az őt 
bántalmazó 25 és 23 esztendős 
makói lakost, akit a rendőrök rö-
viddel ezt követően elfogtak. Az 
őrizetbe vett gyanúsítottak ellen 
eljárás kezdődött - a hatóság elő-
zetes letartóztatásba vételüket is 
kezdeményezte. 

Erdeire 
emlékeztek 
MUNKATÁRSUNKTÓL 

Tudományos emlékülést tartott 
Makón, a városháza dísztermében 
az Erdei Ferenc Társaság, a 35 évvel 
ezelőtt elhunyt a neves népi író, po-
litikus és szociológus tiszteletére. 
Visszaemlékezésében Forgó István, 
Makó nyugalmazott tanácselnöke 
azt mondta, Erdei igazi parasztve-
zér, emellett kemény, testét beteg-
ségéig naponta edző férfi volt. Forgó 
a tudós-politikust lázadóként jelle-
mezte, aki hajlandó a forradalmi 
gondolatok megfogalmazására is. 
Említette még Erdei kimeríthetet-
len emlékezőtehetségét, valamint 
hitét is: halálakor Magyarország 
ezerkétszáz református templomá-
ban kondították meg a harangokat. 

Keserű János akadémikus Er-
deit mint egykor közvetlen felet-
tesét, ifjúkori példaképét mutat-
ta be, kiemelve hősies harcát, 
amit az általa félállatinak minő-
sített parasztsors jobbításáért ví-
vott. 

A diákújságírók nem szeretik a politikát 

Jó buli 
a szerkesztés 
Olimpiáról tudósítanának és - ha clnc - Gerard 
Durcllel készítenének interjút a megye ifjú új-
ságírói. Az általános iskolás riporterek és szer-
kesztők Mórahalmon találkoztak, ahol az egész-
séges büfék népszerűtlenségének okairól írtak cik-
ket. 

Tíz Csongrád megyei település diákújságírói gyűltek 
össze pénteken a mórahalmi általános iskolában, 
hogy a Diákcsemegézzünk! című rendezvényen ta-
pasztalatot cseréljenek a szakmáról. A főállásban ál-
talános iskolás, mellékállásban újságíró gyerekek dél-
előtt előadásokat hallgattak, délután pedig az ideális 
Európáról és az egészséges iskolai büfék népszerűt-
lenségének okairól írtak cikkeket. 

- Bulis dolog szerkeszteni - fogalmazott a hetedik 
osztályos Káity Leda, a Fontos-Lap főszerkesztője. Az 
üllési iskolás legszívesebben interjúkat és riportokat 
készít. Minden téma érdekli, kivéve a politikát. 

- Nem is tudjuk igazán, miért szeretünk írni, van, 
hogy csak úgy maguktól jönnek a mondatok. Nagyon 
jó érzés látni, amikor elkészülnek a cikkek, rajzok, 
grafikák és összeáll az újság - magyarázta. Leila sze-
rint a jó újságírót nem csak a diploma és a jó beszéd-
készség teszi, az is fontos, hogy megtalálja a hangot 
az emberekkel. Az ifjú főszerkesztőt csupán az bosz-
szantja, ha munkatársai nem készülnek el határidőre 
a cikkekkel. A tanulásra való hivatkozást nem fogad-
ja el, hiszen - mint mondja - házi feladata neki is 
van. 

A sport a kedvenc témája a zsombói Firkász ripor-
terének, Mészáros Máténak. A fiúnak információit 
egyelőre főleg az internetről szerzi, de nem bánná, ha 
ez változna, és tudósítóként részt vehetne a legköze-
lebbi olimpiai játékokon. 

Kollégája, a hatodikos Varga Kristóf Erik a Firkász 
irodalmi rovatáért felel, és ő szerkeszti a lap murpho-
lógiáját is. Kedvenc idézete: vadonatúj léceiden az el-
ső nap keresztül csúszik a sorban állásnál egy komp-
lett síóvoda. A fiú szerint Murphy poénjai az élet „ke-
servesebb idejére" valók. Ha a világhírű író, Gerard 
Durell élne, Kristóf vele készítene interjút. Megkér-
dezné melyik a kedvenc állata, és hogy a történetei 
valóban megtörténtek-e. A fiú szerint könyv- és film-
ajánlót szerkeszteni a legnehezebb, mert „ki kell ta-
lálni, mi az, ami igazán tetszene a célközönségnek és 
ehhez sok-sok különböző személyiséget ismerni 
kell." 

G. ZS. 

Egy kétezer forintos bankjegyből fabrikált, meg-
lehetősen primitív hamis húszezressel fizetett 
két férfi a vásárhelyi Szoboszlai utca egyik há-
zánál - az idős lakóknak csak jóval a tranzakció 
után lett gyanús a pénz. A csalást tizenötezer 
igazi magyar forintjuk bánta. 

Kct ismeretlen férfi tért be a minap a vásárhelyi 
Szoboszlai utca egyik házába azzal, hogy a hirde-
tett hízóból szeretne vásárolni. A nyugdíjas házi-
asszony beengedte őket, majd férje megalkudott a 
120 kilós disznóra az állatot megnéző vevőjelöl-
tekkel. 

A vevőknek nagyon megfelelt a jószág, azt 
mondták, adnak ötezer forint foglalót, s néhány 
nap múlva jönnek az állatért egy utánfutóval. 
Éppen ezért érdekelte őket, vajon ki lehet-e nyit-
ni a nagykaput, hogy betolassanak rajta. A két 
férfi húszezressel fizetett, s Bálint néni vissza is 

adott tizenötezret. A vevők elköszöntek és el-
mentek. 

- Később a kisunokám tartotta a fény felé a tőlük 
kapott bankjegyet, s mondta, hogy nézzem meg. 
Alul a kétezres, míg felül a húszezres szám volt ol-
vasható rajta, és hiányzott róla az arckép. Akkor 
már tudtam, hogy hamis a pénz, igaz, előtte sosem 
láttam még húszezrest, ugyanis a postás a nyugdíj-
osztáskor még egyetlen egyet sem adott. 

Bálinték Róka utcában élő sógoránál is jártak 
korábban csalók, akik a „Kacsa eladó" hirdetés ol-
vastán tértek be szárnyasvásárlás ürügyén. A 
trükk ott is bevált, ott is visszaadtak nekik a ha-
mis bankjegyből. Bálint néni úgy tudja, hogy a kö-
zeli Vörösmarty utcában is volt, aki így járt pórul. 

Férje - aki ma sem tudja megemészteni, hogy 
becsapták őket - körbejárta az utcabeli üzleteket 
és az ismerősöket, s figyelmeztette őket. A vásár-
helyi rendőrkapitányság pénzhamisítás bűntett 

DRAGA TRÜKKÖK 
.jg Az Országos Rendőr-főkapitányság nemrég csokorba 

szedte, mire kell vigyázniuk főképp az időseknek, hogy 
ne váljanak hasonló bűncselekmények áldozatává. Fel-
hívják a figyelmet a trükkös lopásokra is, amelyek elkö-
vetői valamilyen ürüggyel kéredzkednek be az idős em-
berek lakásába, aztán például vizet kérnek, összesze-
dik az értékeket és sietősen távoznak. Vannak ál víz- és 
gázóra-leolvasók és szerelők is. De gyanakodni kell 
azokra az ügynökökre és házalókra, akik kedvező aján-
latokkal, olcsó árukkal akarnak a lakásokba jutni. Ha 
valaki nagy címletű bankjeggyel kisebb összegért vásá-
rolna, azt érdemes elkísérni valamelyik boltba, hogy ott 
váltsa fel a fizetés előtt a pénzét. 

alapos gyanúja miatt indított eljárást az ismeret-
len tettesek ellen. 

B. K.A. 

Hamis húszezressel csapták be Bálintékat Hódmezővásárhelyen 

A tettesek hízókra adtak foglalót 

Bálint János és felesége nem gyanakodott a „vevőkre" Fotó: Tésik Attila 


