
Inzultus vagy provokáció? 

Szentes - A zöldségpiac helyben maradása mellett akciózó nyugdíjasszervezet 
szerint vasárnap inzultálta ıket a polgármester. Szirbik Imre azt állítja, ı csak 
megjegyezte, hogy értelmetlen az aláírásgyőjtés, hiszen nyitott kapukat dönget. 

A polgármester inzultálta az aláírásgyőjtıket – így 
fogalmaz a Szentesi Nyugdíjasok Szövetsége 
Egyesületének sajtóközleményében Gondiné Ollai 
Katalin, a szervezet elnöke. Az egyesület azért 
szervezett akciót, hogy a zöldségpiac hosszú távon is 
jelenlegi helyén maradjon. Szerintük vasárnap Szirbik 
Imre megpróbált nyomást gyakorolni az ott lévıkre, sıt 
odáig merészkedett, hogy követelte, fejezzék be az 
aláírásgyőjtést. 
 
A nyugdíjasok úgy érzik, a városvezetı magatartása 
sértette a demokratikus jogokat. Az egyesület kéri a 
civilszervezeteket, a politikai erıket, hogy határolódjanak el a polgármester 
kirohanásától, és támogassanak minden olyan kezdeményezést, amely a közösség 
valódi akaratát akarja megmutatni. Meggyızıdésük, hogy a szentesiek túlnyomó 
többségének fogalma sincs a városfejlesztési stratégia tartalmáról. 
 

 
– Csupán annyit mondtam az akció szervezıinek, hogy nincs értelme az 
aláírásgyőjtésnek. Nyitott kapukat döngetnek, hiszen a Délvilágnak is nyilatkoztam 
már egyszer, és a pénteki testületi ülésen is elmondtam, hogy nem akarjuk 
elköltözetni a zöldségpiacot a Rákóczi utcáról – fogalmazott lapunknak Szirbik Imre. 
Az említett cikkben szerepel, hogy egy tervezıcsoport elképzelése volt a 
piacköltöztetés, ami nem azt jelenti, hogy a városvezetés is ezt az álláspontot 
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Gondiné Ollai Katalin szerint felháborító, amit a szentesi polgármester tett. 
Fotó: Vidovics Ferenc
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Értesülni szeretnék a napi friss helyi 
hírekrıl! E-mailemre levél érkezik, 
amelyben megerısítem a 
feliratkozást. 
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képviseli. A polgármester szerint a fentiek tükrében politikai akciónak, provokációnak 
tőnik az egyesület megnyilvánulása. Hozzátette, az integrált városfejlesztési 
stratégia letölthetı az internetrıl, több lakossági fórum is foglalkozott az anyaggal, 
amely még idén a képviselı-testület elé kerül.  
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