
 

Átrendezıdés a Fidesz szentesi szervezeténél 

Szentes - Kálmán János, aki az elmúlt ciklusban a polgári frakciót vezette, a 
választás másnapján kilépett a Fidesz szentesi szervezetébıl. Nem ı az egyetlen, 
aki háttérbe került. Farkas Sándor országgyőlési képviselı, megyei elnök azt 
mondta, számít rájuk. 

– Elhibázott volt a kampány, nem lehet így 
megosztani az embereket – mondta lapunknak 
Kálmán János, aki a választás másnapján kilépett a 
Fidesz szentesi szervezetébıl. A politikus – aki két 
cikluson keresztül volt tagja a képviselı-testületnek, 
2006 és 2010 között pedig a polgári frakciót vezette – 
azért kereste meg szerkesztıségünket, mert szerinte 
a nyilvánosságra is tartozik, miért fordított hátat a 
Fidesznek. Már nyáron kiderült számára, hogy a helyi 
pártvezetés képtelen összefogásra bírni a jobboldali 
erıket. Ennek egyik jele volt, hogy korábbi tagtársa, 
Cseuz László is elindult vele szemben az egyéni 
mandátumért folytatott versenyben. Kálmán 33 szavazattal kapott ki az MSZP-s 
gyıztestıl, az ismert testnevelı pedig 178 voksot győjtött. – A mostani Fidesz-vezetés 
képtelen fordulatot hozni Szentesen – fogalmazott Kálmán, aki szerint az is 
jelzésértékő, hogy meghatározó személyiségek szorultak háttérbe a Kurca-parti 
városban. 
 
Való igaz, hogy Kozák János, aki az elmúlt négy évben a pénzügyi bizottságot 
vezette, és a Fidesz kompenzációs listájának élén állt, végül a képviselı-testületben 
és a szakbizottságokban sem kapott helyet. Az okokról korábban csak annyit mondott, 
hogy az a párt belsı ügye. Szintén kimaradt a grémiumból Gyenes Ágota, a szentesi 
kórház orvosigazgatója, a lakásügyi bizottság korábbi elnöke, aki szintén elıkelı 
helyen szerepelt a Fidesz kompenzációs listáján. – Valószínőleg szakértıi feladatot 
elláthatok valamelyik bizottságnál – árulta el lapunknak Gyenes Ágota. Leszögezte, a 
választók és Farkas Sándor döntését is tiszteletben tartja, aki végül úgy határozott, 
más megbízást szán neki. 
 
– Továbbra is számítok a szentesi Fidesz meghatározó személyiségeinek munkájára – 
mondta Farkas Sándor. A térség fideszes országgyőlési képviselıje Kálmán János 
észrevételeire nem kívánt reagálni, de annyit megjegyzett, korábbi párttársának már 
jelöltsége is kérdéses volt, majd amikor eldılt, hogy Cseuz László is vetélytársa lesz, 
úgy látszott, elment a kedve. A honatya szerint a választópolgárok döntését nem 
lehet megkérdıjelezni, ezért felesleges megsértıdni a történteken. Farkas 
hozzátette, Gyenes Ágota a megyei közgyőlés elnökének munkáját segítheti a 
jövıben, a szentesi pénzügyi bizottság élére pedig képzett szakember került 
Molnárné Tóth Györgyi személyében.  
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