
Marad minden a régiben a szentesi ligetben 

Szentes - Hiába a várakozás: egyik parkolással kapcsolatos kérdésben sem 
született döntés a hétfıi testületi ülésen Szentesen. Megválasztották viszont az 
üdülıközpont új ügyvezetıjét. 

Noha már több alkalommal vitáztak a Széchenyi liget 
parkolási gondjáról a képviselık, a hétfıi testületi 
ülésen is a már többször elhangzott érveket 
sorakoztatták fel a városatyák. A mőszaki osztály 
négy, részletesen kidolgozott változatot terjesztett 
elı, de a képviselık véleménye nem közeledett 
egymáshoz. Hiába a hosszadalmas polémia, egyik 
változat sem kapott minısített többséget, így a város 
tüdejének is nevezett ligetben egyelıre minden 
marad a régiben. Nem változik a fizetı parkolóhelyek 
övezete és a vállalkozók által fizetett parkolási díj 
mértéke sem. 
 
Az üdülıközpont vezetésére 8 jelentkezı adta be pályázatát, a városatyák 
egyhangúlag Szőcs Szabolcsot választották. Az új ügyvezetı elmondta: fontosnak 
tartja a csapatmunkát. Szőcs Szabolcs augusztus 1-jétıl tölti be a posztot. 
 
Elfogadták a város 5 évre szóló ciklusprogramját. Szirbik Imre polgármester 
elmondta: rangsorolni kell a teendıket, és ki kell használni a pályázati forrásokat. 
Arra a 300 millió forintos keretösszegre utalva, amelyet a Fidesz-frakció 
lakásvásárlásra fordítana, elmondta: ez csak átcsoportosítással volna lehetséges, ami 
viszont ellehetetlenítené a ciklusprogramot. Horváth István kevesellte a programmal 
kapcsolatos kommunikációt, azt hangsúlyozta: a városnak tudnia kell, hova szeretne 
jutni, ne a pályázatoktól tegye függıvé a haladási irányt.  
 
Szeptembertıl minden nyolcadik osztályos szentesi diák elsısegélynyújtó oktatást 
kap, erre a célra közel 1,3 millió forintot különítenek el a költségvetésben.  
 
Lemond az alpolgármester 
 
A hétfıi képviselı-testületi ülésen Karikó-Tóth Tibor alpolgármester bejelentette: 
augusztus 31-étıl lemond a testületben betöltött tisztségérıl, távozik a városházáról. 
Elmondta: az általa vezetett Kiss Bálint Református Általános Iskolában lejárt az 5 
éves megbízatása. Pályázatának benyújtása elıtt a fenntartó válaszút elé állította: 
amennyiben indul az iskolavezetıi posztért, a továbbiakban ne vállalja az 
önkormányzatban betöltött tisztséget. Úgy tudjuk, Karikó-Tóthot a tantestület és a 
presbiterek tanácsa is szinte egyhangúlag támogatta, így szeptembertıl ismét ı 
igazgatja az iskolát.  
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Értesülni szeretnék a napi friss helyi 
hírekrıl! E-mailemre levél érkezik, 
amelyben megerısítem a 
feliratkozást. 

 

 
 

 

Milyen a legutóbbi hírlevél?  
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A rovat legfrissebb cikkei 

Kempingezésbıl vizsgáztak a 
sztárok a VOLT-on - galéria

Micsoda nık - Megvédték elsıségüket a feleségcipelı vébén 
a finnek

OGY - Nem lesz adóemelés, így valószínő nem drágul a cigi

A nyitóoldal témái 

Lejjebb ment a cukor ára

Volt titkosszolgálati vezetık - A negyedik gyanúsítottat 
letartóztatták

Egy év csúszással indulhat el a villamos a Rókusi körúton

hirdetés    

Utasbiztosítás 20% 
kedvezménnyel! 
Akár az utolsó 
pillanatban is! 

Vásároljon E-jegyet 
a Tisza Volán 
járataira 

Fokhagyma 
vetımag 
rendelhetı. Magas 
hozam - gazdaságos 
termelés! 
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