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Farkas Sándor: Rend lesz Szentesen 

A város korábbi szerzıdésszegése 
több mint kétszázmillió forint 
többletköltséget okozott 
Farkas Sándor Fidesz–KDNP-s országgyőlési képviselı, szentesi polgármesterjelölt lemond 
városvezetıi fizetésérıl, és azt a rászorulóknak ajánlja fel, ha október 3-án megválasztják – 
mondta lapunknak a politikus. Az MSZP-s Szirbik Imre kihívója a munkahelyteremtést tartja a 
legfontosabb feladatnak Szentesen. Kitért arra is, egy Fidesz–KDNP-s polgármester a világnézete, 
szemlélete miatt minden tekintetben szót ért az azonos elveket valló kormányzati döntéshozókkal. 
Hozzátette: ez forintokban, beruházásokban, munkahelyteremtésben lenne mérhetı Szentesen is.  
 

 

A Fidesz szentesi polgármesterjelöltje a munkahelyteremtésre és a bérlakásépítésre is hangsúlyt 
kíván fektetni (Fotó: Burger Zsolt) 

  

– Szirbik Imre tizenhat éve vezeti a várost, de ı volt az utolsó tanácselnök is Szentesen. Mit végzett el ebben a 
nagyon hosszú idıszakban? 
 
– Nagyon kevés érdemi dolog történt. A város központja szép, a házak be vannak vakolva, de ez korántsem 
elég teljesítmény tizenhat év alatt. Tizenkét százalékos a szentesi munkanélküliség. Ezt a több ezer embert, ha 
télen nem tud főteni, az új utcaburkolat nem teszi boldoggá. A városközpont felújításával – ami fontos feladat, 
de nem elsıdleges cél – nem lett nagyobb adóbevétele Szentesnek, a munkanélküliségen ez nem javított, az 
emberek anyagi helyzete nem lett jobb. A munkahelyteremtés tehát a legfontosabb feladat. Szociális bérlakás 
például hat éve nem épült. A bérlakásprogramot el kell indítani, hiszen hetvenkét olyan szentesi család van, 
amely kilátástalan szociális helyzetbe került. Szentes most is mezıváros, az emberek döntı többsége a 
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mezıgazdaságból él, mégis csak egyetlen feldolgozóüzemünk van. Ezen mindenképpen változtatni kell, a 
kapacitás bıvítésére van szükség, ami egyben munkahelyeket is teremtene. De Szentesen található az ország 
legtöbb geotermális energiaforrása, több termálkúttal rendelkezünk, amit sokkal jobban ki kellene 
használnunk. Ennek elég széles hasznosítási köre létezik: a lakások, üzemek, állattenyésztı-telepek főtését 
lehet belıle megoldani. Az energia felhasználását – ahogy arról az új kormányprogramban is szó esik – 
országosan, így Szentesen is, mindenképpen bıvíteni kell. 
 
– Az Orbán-kormány több mint kétharmados támogatottsággal kormányozza az országot. Szentesnek miben 
jelentene segítséget, ha önt, a Fidesz–KDNP-s országgyőlési képviselıt választanák meg polgármesternek? 
 
– Egy Fidesz–KDNP-s polgármester világnézete, szemlélete miatt minden tekintetben szót ért az azonos 
elveket valló kormányzati döntéshozókkal. Ez forintokban, beruházásokban, munkahelyteremtésben lenne 
mérhetı Szentesen is. Hiszem, hogy a kapcsolatrendszerem normális módon mőködne akár a külföldi, akár a 
hazai befektetıkkel kapcsolatban. Ehhez azonban Szentesen változtatni kell, olyan feltételeket kell kialakítani, 
amelyek vonzóvá teszik a várost. Ma ezek a feltételek nincsenek meg. Igenis szükség lenne az ingyenes 
telekosztás meghirdetésére, a kedvezményes ipari parki területek meghirdetésére. A tıke, a 
munkahelyteremtı vállalkozások csak úgy telepednének meg, ha valamivel idecsalogatnánk ıket. Sok hazai és 
külföldi vállalkozással vagyok kapcsolatban, amelyek erısen érdeklıdnek nálam a szentesi lehetıségekrıl. Egy 
politikai változással sikerrel vennénk az akadályokat. 
 
– A választók nem nézik jó szemmel a politikusok magas fizetését. Mit kellene tenni a politikusok renoméjának 
helyreállításáért? 
 
– Én is tisztában vagyok az emberek véleményével. Nem tartom erkölcsösnek a több helyrıl felvett fizetéseket, 
ezért ha megválasztanak, lemondok polgármesteri tiszteletdíjamról. A havi járandóságomat a rászorulóknak 
ajánlom majd fel egy alapítványon keresztül. 
 
– A szentesi kórházban milyen fejlesztések várhatók? 
 
– Az intézményhez tartoznak Csongrád megye északi részének és Dél-Szolnoknak a lakói is. A Dr. Bugyi István 
Kórház így száztízezer ember ellátásáért felel. 1999-ben országgyőlési képviselıként részem volt abban, hogy 
az akkori Orbán-kormány egy sürgısségi osztályt telepített Szentesre. Ezt most bıvíteni kell. Hamarosan 
ötszázmilliós beruházás kezdıdik, hétfın volt az alapkıletétel. Ezenkívül egy központi mőtı felépítésére is 
beadtuk a pályázatunkat az új Széchenyi-terv keretében. 
 
– A város körül szinte elviselhetetlen a tranzitforgalom. Hogyan lehetne megszabadulni a kamionoktól? 
 
– A román határtól oda és vissza járnak a román kamionok, és a buszforgalom is hatalmas. Az Orosháza–
Szentes–Kiskunfélegyháza útvonalat azért kedvelik, mert így kikerülhetik az autópályát. Ezt meg kell tiltani, 
hiszen már tönkretették a 45-ös és a 451-es fıutat, amelyeket amúgy kétsávossá alakítanánk.  
 
– Hogyan lehetne megállítani a fiatalok elvándorlását Szentesrıl? 
 
– A város lakossága sajnos folyamatosan fogy. Valamikor még harmincötezren voltunk, ma már nem éri el a 
harmincezret a lakosság száma. A más városokban fıiskolát, egyetemet végzett fiatalok nem térnek vissza 
Szentesre, a település elöregszik, az értelmiség, a szellemi tıke elfogy. Ezért – ahogy arról már elırehaladott 
tárgyalásokat folytatunk – mindenképp szükség lenne egy fıiskolai kar telepítésére Szentesen.  
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