
Kiköltöztetnék a szentesi zöldségpiacot 

Szentes - A várostáblán túlra, a Szarvasi úti nagybani piacra költöztetnék át pár 
éven belül a zöldségpiacot. Az ötlet kidolgozói szerint ezzel lehetne orvosolni a 
piacnapokon tapasztalható parkolási gondokat. A kofák és a vásárlók úgy vélik, ez 
halva született ötlet. 

Egy bı évtized után újra költöztetnék a zöldségpiacot 
Szentesen. Az elképzelést egyelıre csak a nemrég 
társadalmi vitára bocsátott integrált városfejlesztési 
stratégiában fogalmazták meg. A dokumentum szerint 
pár éven belül, mintegy 20 milliós ráfordítással lehetne 
a Rákóczi utcán mőködı árusítóhelyet átköltöztetni a 
Szarvasi útra. Indoklásként az szerepel, hogy a 
környéken kevés a parkolóhely, piaci napokon – 
csütörtökön és vasárnap – pedig a szomszédos áruház 
vásárlói sem tudnak parkolni, annyi autó foglalja a 
helyet a közeli utcákban. Az ötletgazdák szerint azzal, 
hogy az 1999-ben átadott, de azóta is szinte 
kihasználatlan nagybani piacra vinnék át a kofák asztalait, megoldódna a helyzet, a 
felszabadult belvárosi területet pedig lakóparkként lehetne hasznosítani. 
 

 
– Halva született ez az ötlet, a nagybani túl messze lenne a városközponttól – mondta 
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A szentesiek megszerették a Rákóczi utcai piacot. Az ıstermelık szerint így is 
kevés a vásárló a nagybanihoz még kevesebben járnának. Fotó: Bíró Dániel
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Értesülni szeretnék a napi friss helyi 
hírekrıl! E-mailemre levél érkezik, 
amelyben megerısítem a 
feliratkozást. 
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lapunknak Levendovics György. A szentesi ıstermelı szerint így is sokkal kevesebben 
járnak piacra, mint néhány évvel ezelıtt, de oda „a kutya se menne ki". A nyugdíjas 
úgy véli, eleve értelmetlen volt megépíteni a nagybanit, az pedig még nagyobb 
butaság lenne, ha nekik is oda kéne kijárni. Csernus Jánosné is hasonlóképpen 
vélekedik. Az idıs asszony arra mutatott rá, hogy legtöbb vevıjük nyugdíjas, vagy 
olyan család, amely a közeli emeletes házakból könnyőszerrel leugorhatnak vásárolni 
anélkül, hogy autóba kellene ülniük. Csütörtökön több, Csongrádról vagy Bokrosról 
érkezett kofával is beszéltünk. Azt mondták, ık épp azért járnak át Szentesre, mert a 
csongrádi piacot még ennyi vásárló sem keresi fel, mint az ittenit. 
 
Vándorló piacok 
 
A XVIII. század végétıl a mai Kossuth téren rendezkedett be Szentes piaca. Az 
országos vásárokat a mai Apponyi téren tartották. A piacot az 1950-es években 
ideiglenesen költöztették át a Deák Ferenc utcába, de mivel nem találtak jobb 
megoldást, az 1990-es évek derekáig ott is maradt. Onnan a Rákóczi utcai Volán-telep 
helyén kialakított placcra költöztek a kofák. A múlt század közepéig az Arany János 
és a Klauzál utca sarkán mőködött az úgynevezett kispiac, míg a mai buszállomás 
helyén tyúkpiac volt sok éven keresztül.  
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