
 

Pálmás lett a mérleg nyelve Szentesen 

Szentes - Hétvégén még úgy volt, három alpolgármestere lesz a következı négy 
évben Szentesnek, de ez a verzió megdılni látszik. Ami biztos: a Pálmások 
Szövetsége lett a mérleg nyelve a Kurca-parti városban. 

Több mint valószínő, hogy nem a csütörtök délutáni 
lesz az utolsó alpolgármesteri fogadóórája Szőcs 
Lajosnak. Erre abból a nyilatkozatból lehet 
következtetni, amit még hétvégén adott Szirbik Imre 
a Civil Tv-nek. A szentesi polgármester úgy 
fogalmazott, három, nem fıállású helyettese lesz az 
önkormányzatban, ahol a bizottságok számát ötre 
csökkentik. Szirbik nyilatkozatának elsı fele tegnap 
már megdılni látszott. Amikor a részletekrıl, a 
jelöltek nevérıl kérdeztük, idıt kért, mert – ahogy 
mondta – sok minden kérdésessé vált. 
 
Más forrásból úgy értesültünk, hogy egyik kiszemeltje, aki szocialista színekben jutott 
mandátumhoz a képviselı-testületben, nem vállalta a felkérést. A másik két 
alpolgármesteri helyre információink szerint Szőcs Lajosnak és Szirbik Imre pálmás 
riválisának, Karikó-Tóth Tibornak van esélye. Elıbbi csupán azt nyilatkozta 
lapunknak, hogy még folynak a személyi kérdéseket érintı tárgyalások, utóbbit pedig 
nem tudtuk elérni. Úgy tudjuk, a polgármesterjelöltek versenyében utolsó helyen 
végzett Karikó-Tóth Tibort az a Pálmások Szövetsége szeretné városvezetıi 
pozícióban látni, amely a listán szerzett egy mandátumával a mérleg nyelve lett a 
szentesi testületben. 
 
Szirbiknek támogatóival együtt épp annyi szavazata van, mint a Fidesz–KDNP-nek a 
Jobbikkal közösen. A 7–7-es döntetlent Horváth István oldhatja föl. A pálmások listás 
képviselıhelyet nyert elnöke nem kívánt nevet említeni, amikor megkérdeztük, kit 
jelölnek alpolgármesternek, de azt elárulta, hogy a bizottságokban és az 
önkormányzat vezetésében is feladatot szeretnének kapni. Ugyanakkor leszögezte, 
bármilyen egyezség születik személyi kérdésekben, a pálmások figyelmen kívül 
hagyják a pártpolitikai érdekeket, minden egyes városházi döntésüknél szakmai és 
szentesi szempontok alapján fognak határozni, vagyis nem állnak be senki mögé a 
városházán.  
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Értesülni szeretnék a napi friss helyi 
hírekrıl! E-mailemre levél érkezik, 
amelyben megerısítem a 
feliratkozást. 
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