
Ne költözzön már a zöldségpiac! – kérik 
Szentesen 

Szentes - Össznépi elutasításba csapott át a Rákóczi utcai zöldségpiac tervezett 
elköltöztetésével kapcsolatos társadalmi vita. Szentes politikusai sem tartják jó 
ötletnek a tervezıi csoport elképzelését. Ketten is egy vásárcsarnokban látják a 
jövıt. 

Halva született ötlet – mondta lapunknak egy ıstermelı 
a szentesi zöldségpiac elköltöztetésének tervérıl. Igaza 
volt. Két hete számoltunk be róla, hogy a társadalmi 
vitára bocsátott integrált városfejlesztési stratégiában 
(IVS) szerepel olyan elképzelés, miszerint a parkolási 
problémák miatt a Szarvasi úti nagybani piacra 
telepítenék át néhány éven belül a Rákóczi utcai 
elárusítóhelyet. Internetes olvasóink is kritikákkal 
illették az ötletet – aminek gazdáit nem tudtuk 
megnevezni, ugyanis az IVS világhálóról letölthetı 
példányán nincs feltüntetve, ki készítette a 
dokumentumot. 
 

 
– Egy tervezı csoport elképzelése volt a piacköltöztetés, ami nem azt jelenti, hogy a 
városvezetés is ezt az álláspontot képviseli – mondta Szirbik Imre lapunknak. A 
szentesi polgármester leszögezte, ı amellett van, hogy maradjon a piac a jelenlegi 
helyén. A téma kapcsán megjegyezte: amikor a Rákóczi utcára költözött a piac, 
szombaton is lehetett árusítani, mégsem vált szokássá a kofák körében, így késıbb el 
is halt a kezdeményezés. Az sem elhanyagolható szempont, hogy a kertvárosban és a 
Kossuth utcán is igény van a kispiacokra, onnan nem lehet csak úgy a Rákóczi utcára 
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Több piacnap vagy egy vásárcsarnok? – ez most a kérdés Szentesen. A kofák is jöhetnének 
sőrőbben. A szerzı felvétele
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Értesülni szeretnék a napi friss helyi 
hírekrıl! E-mailemre levél érkezik, 
amelyben megerısítem a 
feliratkozást. 
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terelni az ıstermelıket. A parkolási helyzet is javulni fog, hogyha a szomszédos 
áruház megvalósítja évek óta tervezett parkolóbıvítési beruházását. Szirbik szerint a 
napi fogyasztói szokások megváltozása lehet a piacfejlesztés elıfeltétele. Ha 
mindennapossá válna az árusítás a Rákóczi utcán, fontolóra lehetne venni egy 
vásárcsarnok építését. De addig is arra nyitott a városvezetés, hogy az eddigi 2 
helyett több piacnapot jelöljenek ki. 
 
Az ellenzék vásárcsarnokot szeretne 
 
Meg lehetne próbálni a több piacnapot, de nem hiszem, hogy heti négyszer 
felkeresnék a vásárlók az árusítóhelyet – nyilatkozta lapunknak Horváth István. A 
Pálmások Szövetségének önkormányzati képviselıje szerint sem a város szélére kell 
telepíteni a piacot, inkább egy vásárcsarnok jelentene hosszú távú megoldást. Ott 
elférnének a kereskedık és kofák egyaránt, a csarnok üzemeltetését pedig a 
magánszektorra lehetne bízni. Kálmán János, a Fidesz frakcióvezetıje is úgy látja, a 
Rákóczi utcán jó helyen van a piac, oda csak egy vásárcsarnok – és köré néhány 
parkoló kellene.  
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