
 

Szirbik és Farkas ısszel újból összecsap 

Szentes - Szirbik Imre ötödik ciklusára, Farkas Sándor pedig duplázásra készül az 
ıszi helyhatósági választáson Szentesen. Mellettük a Pálmások Szövetségének 
színeiben Karikó-Tóth Tibor iskolaigazgató, a Jobbik jelöltjeként pedig Molnár 
Attila vállalkozó száll versenybe a polgármesteri tisztségért. 

Revánsot vehet a 2002-es önkormányzati választáson 
vereséget szenvedı Farkas Sándor Szirbik Imrén – a 
két politikus ısszel újra összecsap, ezúttal a 
polgármesteri székért mérkıznek meg. A város 
jelenlegi polgármestere már korábban nyilatkozta, 
hogy a négy, sorozatban megnyert választás után az 
ötödik ciklussal is megpróbálkozna. A Fidesz tavasszal 
elsı körben mandátumot nyerı országgyőlési 
képviselıje 2006-ban nem szállt versenybe a 
városvezetıi posztért, idén azonban duplázna. 
Minderrıl Farkas Sándor azt mondta lapunknak, a 
helyi szervezet egyhangúlag támogatta polgármesteri 
jelöltségét, amit a párt országos választmányának illetékes testülete hétvégi ülésén 
várhatóan megerısít. Kettejük versengése 8 évvel ezelıtt a szocialista jelölt 
gyızelmével zárult, idén azonban az ı támogatottságukon kívül egyéb körülmények is 
szerepet játszhatnak a végeredmény kialakulásában. 
 
Például az, ha a másik két parlamenti párt is állít polgármesterjelöltet. A Jobbik 
helyi szervezete ısszel minden szinten megmérettetné magát. Bocskay Csaba, a 
szentesi szervezet elnöke arról tájékoztatta lapunkat, hogy a képviselıi mandátumok 
mellett a polgármesteri posztért is versenybe szállnak. Molnár Attila, egy 
könyvelıként dolgozó vállalkozó lesz a jelöltjük. A Lehet Más a Politika Csongrád 
megyei választmányának tagja, Málovics György azt mondta, egyelıre nincs szentesi 
polgármesterjelöltjük, és döntés sem született még arról, indítanak-e valakit. 
 
Ugyancsak a végeredményt befolyásoló tényezı lehet a helyi szervezıdések 
szereplése. Az Együtt Szentesért Egyesület biztosan nem állít polgármesterjelöltet, a 
Pálmások Szövetsége viszont igen. İk Karikó-Tóth Tibort, a Kiss Bálint református 
iskola igazgatóját indítják. A pálmások tegnap döntöttek a jelöltállításról. Az 
iskolaigazgató jól ismert a szentesiek körében, hiszen 2002 és 2006 között fideszes 
városatya volt, az elmúlt években pedig a Civil Tv mősorvezetıjeként is dolgozott.  
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