
Jövı héten nyit az Aldi és a Park Center 
Szentesen 

Szentes - November 25-én két ruházati üzlettel nyit a szentesi Park Center. A 
szomszédos Aldi pedig – a tervek szerint – két nappal késıbb nyitja meg kapuit a 
vásárlók elıtt. Az Alsóréten felépült két üzlet összesen 7000 négyzetméteres. A 
képviselı-testület korábban ebben a városrészben jelölte ki a 
szolgáltatóövezetet. 

Az ütemtervnek megfelelıen a KiK ruházati diszkonttal 
és a Takko ruházati szaküzlettel nyit jövı hét kedden a 
szentesi Park Center – tájékoztatott a beruházást végzı 
Center Management Invest. A szomszédos Aldi a tervek 
szerint két nappal késıbb – november 27-én –, reggel 7 
órától várja majd a Kurca-parti és a környékbeli 
kistelepüléseken élı vásárlóit. Mindkét befektetı a 
Csongrádi úti laktanyával szemközti területen 
építkezett, a képviselı-testület ugyanis néhány évvel 
ezelıtt itt – az Alsórétre keresztelt városrészben – 
jelölte ki Szentes szolgáltatóövezetét. Ennek 
megfelelıen a Tesco is ott nyitotta meg helyi 
hipermarketjét 2006 áprilisában. 
 
Mint arról korábban beszámoltunk, a német Aldi és az osztrák tulajdonú Park Center 
júliusban, néhány nap eltéréssel kezdte meg a kivitelezést. Elıbbi a Kiss Zsigmond 
utcai keresztezıdéssel szemben vette birtokba a területet, míg az utóbbi közvetlenül 
mellette. Az önkormányzat kedvezıen fogadta az Aldi ajánlatát: hozzájárult ahhoz, 
hogy a német cég saját elképzelései szerint építse fel üzletét a 2000 négyzetméteres 
telken. Ennek érdekében a városatyák jóváhagyták az Alsórétre érvényes építési 
szabályok módosítását. Így az élelmiszer-áruház a közelben lévı Tescóhoz hasonlóan 
az úttal párhuzamosan alakította ki 120 férıhelyes parkolóját, az 1100 négyzetméter 
alapterülető üzlet pedig beljebb épült fel. 
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A Park Center 5000 négyzetméteres épületet emelt. Eredetileg úgy volt, hogy a 
kereskedelmi centrumban 6, külön bejáratú üzlethelyiséget alakítanak ki. A terv 
idıközben változott, és 9, különbözı profilú áruház lesz benne. A Csongrádi útról 
megközelíthetı épülethez hatalmas parkolót terveztek, amely egyszerre 160 autónak 
biztosít helyet. Érdekesség, hogy a két multi parkolóját összekötötték, vagyis 
egyikbıl a másikba átjárhatnak az autósok. A Park Centerben november 25-én 
megnyíló két boltot a többi januárban, illetve februárban követi majd. 
 
Útépítés 
 
Az áruház-beruházásokhoz kapcsolódik egy másik építkezés, amelyben jelentıs 
szerepet vállalt az önkormányzat is a kereskedelmi egységet építtetı társasággal, 
valamint az ottani ingatlantulajdonosokkal együttmőködve. Korszerő út készül az Aldi 
sarkánál lévı Tóthtanyai út és a 451-es elkerülı szakasza közé. Ennek költségeihez a 
város 70 millió forinttal járult hozzá. 

Az Aldi és a Park Center egymás szomszédai Szentesen. 
Fotó: Tésik Attila
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