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Szirbik Imre: A pártom tudomásul vette
SZABÓ C. SZILÁRD
2009.10.13. 09:18

Szentes - Személyes okok miatt nem indul jövıre a parlamenti választásokon
Szirbik Imre. A szentesi polgármesteri székért azonban harcba száll a szocialista
honatya. A miértekrıl beszélgettünk vele.
Hírlevél feliratkozás
– Miért nem indul jövıre a parlamenti választásokon?
– Ennek személyes okai vannak. A parlamenti képviselıi
Értesülni szeretnék a napi friss helyi
hírekrıl! E-mailemre levél érkezik,
és polgármesteri munka egyidejő, lelkiismeretes
amelyben megerısítem a
végzése olyan terheléssel jár, amely nagyban növeli a
feliratkozást.
stresszt. Én olyan ember vagyok, aki befelé éli meg a
név
konfliktusait. Bár sokféleképp próbáltam a
stresszhelyzeteket kezelni, a bırömbıl nem tudok
e-mail cím
kibújni. E belsı feszültséghalmozódás elvezetett oda,
OK
ami ennek a dinamikus munkának az eddig megszokott
szinten való folytatását lehetetlenné teheti. Az
Milyen a legutóbbi hírlevél?
egészségem olyan határra ért, ami a stressz jelentıs
csökkentése nélkül megváltozhat. Most odafigyeléssel
stabil a cukor- és vérnyomásszintem. Az orvosaim által felvázolt jövıkép alapján
határoznom kellett arról, hogyan tudom csökkenteni a stresszt annak érdekében,
hogy a pályámat továbbra is az eddigi nívón folytathassam, s felszabadultan élhessek
unokáim és szeretteim körében. Hosszas vívódás után úgy döntöttem, hogy a két
funkció közül a város közösségét szolgáló polgármesteri munkát szeretném folytatni.

– Nem gondolt arra, hogy a polgármesteri munkáját is abbahagyja?
– De igen, elıször arra gondoltam, hogy megválok mind a két megbízatásomtól a
ciklus végén. Ám a barátaim és sok szentesi arra kért, ha egy mód van rá, ne hagyjam
abba a város ügyeinek intézését. Tudom, mást is beszélnek az üggyel kapcsolatban,
de ne gondoljon senki semmilyen más dologra. Szuverén ember vagyok, saját magam
hoztam meg a döntést, aminek nem örült a pártom, de elfogadta.
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Szirbik Imre: Hosszas vívódás után döntöttem.
Fotó: Tésik Attila

– Árulja el, miért idegölıbb munka a parlamenti képviselıség, mint a
polgármesterség?
– Amikor az ember minden idegszálával arra tör, hogy megoldjon egy helyzetet, de
rájön, hogy ezt nem tudja megtenni, felırli a stressz. Ezt nehezen tudja az ember
feldolgozni. Ilyen helyzet sokkal több van az országos, mint a helyi politikában. Itthon
már kialakultak a megoldási módok, amit talán rutinnak is nevezhetünk. Az ember
kompromisszumokat tud kötni, s ha nem is azonnal, de 5-6 lépésben el tud jutni a
megoldásig. Ez erıt és felszabadultságot ad. Így jobban elviseli az ember a stresszt.
Mondok egy példát. Államtitkárnak hívtak a Horn-kormányba, amit nem vállaltam el.
Feltettem ugyanis magamnak a kérdést: mi a csúcs egy pénzügyi államtitkár
életében? Az, hogy a költségvetést elfogadják, amiben három mondat az ı alkotása.
Kijön a Parlamentbıl, felül a 2-es villamosra, és senki sem tudja, ki ı. Ha
polgármesterként megoldok egy problémát, vagy megvalósíthatok egy közös célt,
pozitív visszajelzéseket kapok az emberektıl, ami oldja a feszültségemet, és
lendületet, megújuló erıt ad a további célok elérésére, problémák megoldására. Ez
kevésbé van meg a parlamentben, ugyanakkor tisztelem azokat, akik egyszerre
képviselık és polgármesterek, és a két dolgot együtt tudják kezelni.
– Egy év múlva az ötödik ciklusát kezdheti meg polgármesterként, ha megválasztják.
– Valóban a választók akaratán múlik, hogy folytathatom-e a polgármesteri
munkámat. Ma, néhány politikai pengeváltást leszámítva, konstruktív a kapcsolatom
a képviselı-testülettel. Bízom benne – s ezért mindent meg is kívánok tenni –, hogy a
következı idıszakban is együttmőködésre képes képviselı-testület jön létre. Erre
nagy szükség lesz, hisz olyan megkezdett nagy feladatok megvalósítása van
folyamatban, mint az ipari park területének növelése, és ezen keresztül munkahelyek
létesítése, a városközpont rekonstrukciója, a Petıfi Szálló felújítása, a kórház
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bıvítése és megújítása, a strand- és üdülıközpont fejlesztése, vagy a panelprogram
folytatása.
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