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Mindig is befogadó, ezerarcú, sza-
bad város volt Szentes. Egykor úgy 
fogalmaztak: rebellis település. A 
nyitottsága biztosította fejlődés tette 
– a múlt század közepéig – Csong-
rád megye központjává, amelynek 
köszönhető Szentes tradicionális 
építészeti arculata.

szöveg Horváth Magdolna  

fotó Vidovics Ferenc

„Szabadság, Szentes, Szeretem”
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Bár a török megszállást követő elnéptele-
nedés Szentest is sújtotta, a 18. század eleji, 
majd a 19. század második felében tapasz-
talható gyors fejlődés Csongrád megye 
legnagyobb településévé, majd 1883-ban 
a megye központjává tette. Az ezt követő 
időkben történt változások emelték ki Szen-
test a zárt, paraszti gazdálkodást folytató 
dél-alföldi települések közül. Ez volt az a 
periódus, amely máig meghatározza az 
egykori megyeszékhely építészeti arcula-
tát, valamint ekkor alakult ki az a miliő is, 
amelyhez a különféle kultúrájú és múltú, 
betelepített népesség jelentős mértékben 
hozzájárult – fogalmaz az ötödik polgár-
mesteri ciklusára készülő városvezető.

„Szabadság, Szentes, Szeretem”
Szirbik Imre a világra nyitott, szabad szel-
lemű városként jellemzi Szentest, amelyet 
a tősgyökeres szentesiek és a városban le-
telepedettek egyaránt otthonuknak éreznek. 
A nyitottságra példa – sok egyéb mellett – az 
1999. évi díszpolgári cím odaítélése is, ami-
kor egy református és egy katolikus papot 
együtt avattak díszpolgárrá az ökumené, a 
keresztényi egység érdekében végzett mun-

kásságukért. Különlegességnek számít az is, 
hogy öt nagy világvallásnak van működő 
temploma a városban.

Olaszos városépítészet
Aki a főváros felől látogat el a harmincezer 
lakosú Csongrád megyei településre, azt a 
rehabilitált Kurca folyó mellett kialakított 
gyönyörű Széchenyi-liget fogadja. Majd a 
főutcán és ahhoz kapcsolódóan az egybe-
nyíló terek láncolatán végighaladva Szentes 
szinte valamennyi nevezetességét megcso-
dálhatja. Az Erzsébet, a Kossuth, a Luther 
és a Szent Miklós tereken olyan felújított 
szentesi történelmi épületek és polgárházak 
sorakoznak, amelyekre büszkék az itt élők. 
Az elmúlt másfél évtizedben e középületek 
megújultak. Az egykori romos zsinagó-
gában modern könyvtár kapott helyet, a 
múlt század harmincas éveiben elbontott 
díszkutat, valamint az egyházi épületeket 
is városi és uniós forrásból állították hely-
re. A volt vármegyeháza szépen felújított 
klasszicista épületében konferencia- és 
kulturális központ, valamint múzeum és 
levéltár működik, de megszépült a város-
háza saroktornyos épülete is.

Szentesi séta 
 nagyapámmal
Szentesi sétámon fél évszáza-
da halott nagyapám kalauzol, a 
szenvedélyes építőmester keze 
nyomát számos épület dicséri. 
De méltók a helyhez azok is, 
amelyekhez nem volt köze. A mai 
Szentes virágzó, pezsgő kulturá-
lis és sportélettel teli település, 
ahol tisztelik és ápolják a hagyo-
mányokat, ám az újnak, a fejlő-
désnek is hagynak teret.

szöveg Szabó Béla István

„Szabó László kőművesmester” – olvas-
ható a Szeder temetőben álló sírkövén. 
Mellette nagyanyám neve – és apámé. 
Apám érettségi után elkerült a városból, 
s diák korában hosszabb időre csak nya-
ranta tért vissza, már felnőttként, egy-egy 
hétvégén, látogatóba. Jómagam keveset 
jártam e szép alföldi helységben. Egy-egy 
nyári hét, a szülői ház hatalmas, a Kur-
cára futó kertjének dzsungelében töltött 
kiskamasz-órák, a strandolás, a Tiszához 
vivő biciklitúrák, látogatások apám bará-
tainál a hatvanas évek lassú csendjében 
– ezek az emlékeim. A távoli  temetőbe 
konflison mentünk ki.

Nagyanyám télen velünk élt, de Pestet 
sohasem szerette. Nem az volt az ő vá-
rosa. Szentesen a járdák minden tégláját 
ismerte. Jó néhány kilométert nagyapám 
emberei építettek.

Legendák. Ezek maradtak rám örökül, 
s egy marok családi irat. Kivonat a refor-
mátus egyház anyakönyvéből: 1720-ban 
kötött házasságot itt az első ismert ősöm. 
Szegény emberek hosszú soráról tanús-
kodnak a papírok: nagyapám volt az első, 
aki kitört a szűk sorsból.   
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Hungarikumok városa
Szentest a paprika, a paradicsom, a primő-
rök városaként is ismerik. A polgármester 
tudomása szerint itt van a világ legnagyobb 
egybefüggő, geotermikus energiával fűtött 
üvegháztelepe. A termálenergiára alapozott 
zöldségtermesztés világhírű, nyolc termé-
ke – több paprikafajta, a szentesi karalábé, 
káposzta, retek és naspolya – is elnyerte 
a Hungarikum minősítést. Magyarország 
egyik legnagyobb zöldségforgalmazó szö-
vetkezete, a Dél-Alföldi Kertészek Szövet-
kezete közel hétszáz termelőt integrál, és 
Európa húsz országába szállít.

A város fejlődésének, az itt élők jólétének 
záloga a munkalehetőség bővülése. A város-
vezető kiemelt feladatának tartja a munka-
helyek védelmét és újak idetelepítését. Ezért 
hozták létre és fejlesztik az ipari parkot, ahol 
kedvezményekkel fogadják a vállalkozáso-

kat. Szirbik Imre őszintén örül annak, hogy 
országos átlag alatti, a Dél-Alföldön az egyik 
legalacsonyabb a munkanélküliség, s mint 
mondta, az önkormányzat ezután is azon 
dolgozik, hogy minél több szentesinek si-
kerüljön munkahelyet létesíteni.

Az az örökség, amelyet Szentes egyko-
ri megyeszékhelyi státusának köszönhet, 
jó lendítő erő volt a későbbi évtizedekre. 
Az akkoriban létesített kórház, a gimná-
zium, a fejlett intézményhálózat megala-
pozták a város jelenét. Az elmúlt évtizedben 
megoldották a teljes közművesítést. Minden 
ingatlanra kiterjed a víz- és szennyvízháló-
zat, a gáz- és elektromos rendszer, korszerű 
közvilágítás működik, és valamennyi út 
aszfaltos. Folyamatosan fejlesztik a járda- 
és kerékpárút-hálózatot, a belvízmentesítő 
rendszert, elérhető a nagysebességű inter-
net és a kábeltévé.

Körülnézek a Kossuth  téren. Min-
denfelé nagyapám nyomai. Ő építette a 
banképületet. A páncéltermet valami ok-
ból az emeletre tervezték, nagy műszaki 
bravúr volt megépítése. A mellette álló 
városháza is viseli keze nyomát. A refor-
mátus templom tetejéről lezuhant, amikor 
a szép műemléket renoválta, s mint vér-
beli mester, az állványokon ellenőrizte a 
munkát. Ha ő vezeti a legújabb felújítást, 
akkor sem tett volna másként. Ma nyil-
ván elégedetten nézné a végeredményt. 
A  református népiskola építését  rossz 
kedvvel vállalta: ellene volt a vármegye-
házhoz való „tapasztásnak”. Az egykori 
megyeháza ma nem hivatal, hanem a 
kultúra háza: múzeum, levéltár, közössé-
gi terek kaptak helyet benne, az udvarán 
nyárestéken zene és színpadi művek hall-
gathatók. A Horváth Mihály Gimnázium 
bővítését jó szívvel végezte, a fia ott volt 
diák. A tanintézmény országos hírnek ör-
vend, drámatagozatáról vezető színészek 
kerülnek ki.

Múltját megbecsüli a város. A nagy 
történész-püspök, a hely szülöttje, Hor-
váth Mihály nyomán haladó kutatók  je-
lentős helytörténeti műveket alkotnak, s 
adnak ki. És a város képzőművészeti ér-
tékeit sem csak az erdélyi Hétfaluból ide 
települt Koszta József hozta létre, bár ő 
volt a legnagyobb.

A város nagy színházterme a  régi 
Nemzeti Színház művésze, Tóth József 
nevét viseli, és a régi Petőfi Szálló épü-
letében kapott helyet. A Komor Marcell 
tervezte hatalmas ház a magyar sze-
cesszió gyöngyszeme, az évszázadnyi 
lét igen lepusztította. Most nagyszabású 
ingatlanfejlesztés terepe, műemléki han-
gulat és modernitás készül találkozni a 
régi falak között.

A vele szemben álló épület a Kossuth 
tér  legfiatalabb háza, a hetvenes évek 
funkcionalista stílusának képviselője. Be-
leillik környezetébe. Mögötte kiszabadult 
a  lebontott kis házak fogságából az or-
todox szentegyház, s nem messze tőle a 
Fridrich-féle fényirda – azaz fényképész-
műterem – napfénytetős 
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A Nemzet Sportvárosa
Szentes fiatalos, dinamikus város, amelyet 
élénk sport- és kulturális élet jellemez. 1996-
ban nyerte el a Nemzet Sportvárosa címet. 
A százéves platánsor övezte szentesi Strand-
fürdő mára sport- és élménycentrumként 
várja a látogatókat, a szomszédos tenisz-
pálya komplexum, a Kurca folyó, valamint 
a városi sportcsarnok további lehetőségeket 
kínál a sportolni vágyóknak.

Szentesen egész évben irodalmi, ko-
molyzenei, színházi estek, képzőművészeti 
események, kiállítási programok színesítik 
a mindennapokat. Számos hagyományőrző 
rendezvényt – Télbúcsúztató Karnevál, Le-
csófesztivál, Nyári Színház, Őszi Térfeszti-
vál – is tartanak, melyek messzi földről is 
vonzzák a turistákat. Az 1859 óta működő 
Horváth Mihály Gimnázium a település 
legpatinásabb középiskolája, melynek drá-

épülete, amely így hirdette magát: a „gö-
rög templom udvarában” található. Igazi 
ritka emlék, ma kiállítóterem. Távolabb 
menve, a főút kanyarulatában áll a régi 
zsinagóga: most a városi könyvtár jó íz-
léssel felújított otthona.

Mindezekhez nincsen köze nagyapám-
nak, de az ódon emlékeket megbecsülte, 
s az újak többségét jó szívvel fogadná.

Ha az árnyas Tóth József utcán sé-
tálunk egyet, régi polgárházak sora előtt 
lépkedünk. Ott áll egykori „családi fész-
künk”, ma művészeti iskola működik ben-
ne. A kert sajnos a múlté. A Kurca partján 
új házsor épült, szép lett a környezet. De 
mégis…, én sajnálom a régi dzsungelt. 
Nincs messze a kórház épületcsoportja, 
egy  részét Nagyapa építette a háború 
alatt. A számla kifizetését – 200 000 pen-
gőt – elsodorta a háború. A mélyszegény-
ségből érkező öregapám a maga erejéből 
vitte valamire. Gazdag ember lett, s mi-
kor ez bűnnek számított: szegény megint. 
Szenvedélyes építő volt, inkább az, mint 
vállalkozó-üzletember.

A mai Szentes a maga erejéből viszi 
valamire. A Ligetben – gyönyörű park – áll 
az úszósport egyik  fellegvára, a nagy-
medencébe az építőmester  fia ugrotta 
az első fejest. Az apám. De nem csak a 
medence vize Szentes kincse, hanem a 
föld alatt rejtező hatalmas termálvízkész-
let maga. Még sok, kevéssé kihasznált 
lehetőséget rejt magában, nagy ígéret a 
városfejlesztésben. Ha Magyarország az 
egészség-turizmus fellegvára  lesz, ez a 
város bástyaszerepre számíthat.

S mi van a szentesi  idősekkel? Az 
öreg városlakókkal? Otthonos környeze-
tüktől nem kell teljesen elszakadniuk, a 
Parkerdő Otthonban gondos figyelmet ta-
lálnak, akár beköltöznek, akár csak nap-
palaikat töltik ott.

Szentes utcái,  terei  tele vannak vi-
rággal, fákkal. Mindenhol az élet látszik. 
Derűs időben mindent átsző a napfény és 
a vizek csillogása. 

Jó itt. Sétálok a városban. Nagyapám 
emlékét idézem, s figyelem a pezsgő je-
lent. Jó itt. 

matagozata számos hírességet – színészt, 
énekest – adott az országnak.

Szép jövő
Ma sokan az ország kitörési lehetőségét 
a gyógyturizmus helyreállító, rehabilitációs 
szerepében látják. Szirbik Imre polgármes-
ter úgy gondolja, hogy Szentes termálvizé-
nek, természeti értékeinek, adottságainak 
a betegségek megelőzésében, az egészség 
és a fiatalosság megőrzésében lehet szere-
pe. Aki ide ellátogat, kiránduljon, aktívan 
pihenjen, élvezze az érintetlen alföldi tájat, 
ismerkedjen a vendégszerető szentesiekkel, 
ízlelje meg ételeiket, boraikat. Szentes eddig 
elért eredményei azon alapultak, hogy meg 
tudta őrizni sokszínűségét, nyitottságát, to-
leranciáját, vállalkozói bátorságát. Minder-
ről ezután sem szabad elfeledkezniük az itt 
élő embereknek. Ez jövőjük záloga. 

Földhő fűti Szentest Szentes vidé-
ke Magyarország legnagyobb, Európa 
legsűrűbb geotermikus mezője, a város 
területén 32 termálkút található. Az 
izlandi főváros, Reykjavík után itt mű-
ködtetik Európa második legnagyobb 
geotermikus fűtési rendszerét, amely 
mintegy ezerötszáz lakás, és a legtöbb 
közintézmény fűtését megoldja. A Ter-
mál Gyógyfürdő, a kórház, számos ipari 
és mezőgazdasági üzem is hasznosítja 
a termálvizet.
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Régmúlt pompájában

Bálok, szalagavatók, színházi előadások, 
konferenciák, gyógyászati rehabilitáció, és 
persze a pihenés helyszíne lesz megnyitása 
után a Szentes belvárosában felújítás előtt 
álló szálloda. Régmúlt pompáját, békebeli 
hangulatát még romos, omladozó állapo-
tában is árasztja a Kossuth Lajos utcára 
néző homlokzat. A 60-as években felhúzott 
belső falak, betonoszlopok, lépcsők és ál-
mennyezetek visszabontása után feltárult 
a hely méltósága. Most azt a szerkezetet 
mutatja az épület, ahogyan annak idején 

tervezője, Komor Marcell megálmodta. 
A színházterem bejáratához később emelt 
falakat lebontva például láthatóvá válik 
a tágas aula, a mennyezeti üvegablak, és 
néhány helyen a színházfalak eredeti színe, 
valamint néhány stukkó is.

A pihenés és gyógyulás helyszíne
A beruházó Pendola Szentes Kft. tulajdono-
sa a romos épület minden szegletét ismerve 
kalauzolt körbe a legtöbb helyen tégláig „le-
vetkőztetett” egykor volt szállodaépületben. 

Hosszú évek Csipkerózsika-álmából ébredhet fel a szecessziós épületek 
egyik hazai remeke Szentesen. A százéves múlttal rendelkező Petőfi Szálló 
felújítási munkálatai hamarosan elkezdődnek, s a tulajdonos-beruházó ígé-
rete szerint a jövő év végére az építkezés első üteme befejeződik, s megnyí-
lik a négycsillagos Hotel Szentes Petőfi.

szöveg Horváth Magdolna

Hotel Szentes Petõfi
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Zsohár Árpád a több évig tartó előkészítő 
munkálatok végéhez közeledve már megva-
lósulva látja az eleddig papíron lévő terve-
ket. A belső lépcsőktől megtisztított, levegős 
színháztermet, az elegáns fogadórészt, az új 
éttermet, cukrászdát, kaszinót, a pincében 
helyet kapó medencét és wellnessrészleget, 
és természetesen az első ütemben megépülő 
ötven szállodai szobát.

A felújítás után gyógy-, wellness- és 
konferenciaszállóként üzemel majd a Petőfi 
Szálló. A dél-alföldi régió az ország feszti-
válokban leggazdagabb vidéke. A rendezvé-
nyekre érkezők minden bizonnyal szívesen 
időznek majd egy-két nappal többet ezen 
a tájon úgy, ha a kulturális időtöltést gyó-
gyászati vagy wellness-szolgáltatásokkal 
is kiegészíthetik. Mert Szentes gyógyvizét 
balneológiai terápiára is használják majd, 
mint ahogy a városi kórházban ápolt moz-
gásszervi betegek rehabilitációjának hely-
színe is lehet a gyógyszálló.

Patinás és modern
A szálló Petőfi utcai szárnyához csatlakozó, 
felújított műemléképület – a helyiek csak 
Gólyás háznak nevezik – mellett találha-
tó foghíjtelek is a beruházás területe, ide 
apartmanokat magába foglaló új szárny és 
mélygarázs épül. A beruházó koncepciója 
szerint a szállodához csatlakoztatott tolda-
lékokat elbontják, a fennmaradt tervek és 
a már elvégzett falkutatások eredményei 
alapján rekonstruálják az eredeti belső tér-
rendszert és a dekoráció elpusztult részeit. 
Helyreállítják a korabeli színháztermet is, 
amelyet háromszáz férőhelyes konferencia-
teremnek építenek meg. A szálló terveit a 
Megina Építész Stúdió Szabó János vezető 
építész tervei alapján készítette, a kivitele-
zést az Arcadom Zrt. nyerte el.

A Petőfi Szálloda a századelőn a térség 
egyik legmodernebb épületének számított, 
itt volt a városban elsőként villanyvilágítás 
és légfűtés. A saroképület földszintjén étte-
rem, kávéház, sörcsarnok, az emeleten pe-

dig lakások és vendégszobák helyezkedtek 
el. A szálloda színháztermét a kor kiváló 
színészéről, Tóth Józsefről nevezték el. 

Jó kezekben
A Petőfi Szállót az 1930-as és az 1960-as évek-
ben is átalakították, majd a 90-es években 
bezárták, azóta egyre csak romlott az állaga. 
A hányatott sorsú épület tulajdonjoga végül 
visszakerült a városhoz, ahol testületi dön-
tés született a felújítás szükségességéről. Így 
alakult meg tíz százalékos önkormányzati, 
kilencven százalékos Pendola Kft. tulajdoni 
aránnyal a Pendola Szentes Kft.

Az épület műemlék, így a munkálatok 
minden lépése szigorú előírások szerint zaj-
lik. A szállodát száz évvel ezelőtti, eredeti 
állapotában szeretnék visszaadni a város 
lakóinak, a huszonegyedik század vívmá-
nyainak felhasználásával. A négymilliárdos 
költséggel tervezett felújítás után a négy-
csillagos szálloda nem marad vendég nél-
kül – állítja Zsohár Árpád, aki biztos benne, 
hogy a környék látnivalói, nevezetességei, 
a nemzetközi sportrendezvények, a város-
ban rendezendő konferenciák, kulturális 
programok, s maga a termálvíz pihenni 
vágyókat hoz majd ide. 
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megyeháza új szerepben
Mit lehet kezdeni egy feladatát vesztett megyeházával? Szentes váro-
sa 1883 és 1950 között Csongrád vármegye igazgatási központja volt, 
s főterén ma is áll a Megyeháza. Az épület egykorú a közigazgatási 
feladat elnyerésével, szép és méltóságteljes ház. 1950 és 1983 között 
a járási közigazgatás működött benne, meg más irodák, de helyén 
maradt a levéltár. Horváth Mihály, a jeles magyar történetíró szob-
rának háta mögött fontos tudományos kutatás folyik. A félig kiürült 
épületre azonban sokáig nem talált rá a maga feladata, míg végül is 
be nem költözött a Koszta József Múzeum, illetve a reprezentatív te-
reket át nem alakították konferenciaközponttá. A múzeum régészeti 
anyaga országos jelentőségű, miképpen az az alföldi élet mágikus 
erejű festője, Koszta József életművének itt található része is. A város-
történeti kiállítás szemléletes képet ad az elmúlt századok életéről. 
A konferenciaközpontban rejlő lehetőségek még nem teljesedtek ki 
– hiányzik mellőle egy jó szálloda. A ház udvara viszont már most 
remekül működik, szabadtéri előadások színhelye.

Kultúra, sport, szórakozás

 térmozaik

összeállította Horváth Magdolna, Szabó Béla István



77

térmozaik 

A fekete kerámia a város nevezetessége. Nem 

csak itt, de az Alföldön többfelé készítették és ké-

szítik e különleges fazekasterméket – ma már nem 

használati, hanem dísztárgy. Egy szentesitől hallot-

tam szemléletes nevét: füstbefojtott. Különleges 

éke lehet egy szép otthonnak. Valaha sok mester 

készítette, mostanra kevesen maradtak, ám ők el-

hivatottak. A nemrég elhunyt Bese László tartotta 

fenn és örökítette át a hagyományt, s e működésért 

megkapta a Magyar Kultúra Lovagja címet. A szel-

lemi honvédelem bizony vitézi tett.

a Nemzet Sportvárosa
1996-ban nyerte el e megtisztelő címet. A város polgárai sportkedvelők, jó néhány klub, 
egyesület működik itt. Hagyományosan az úszás és a vízilabda a kedvelt mozgásformák, 
a küzdősportok, a keleti harcművészetek népszerűsége újabb keletű. A Dr. Papp Lász-
ló Városi Sportcsarnok mellett a szabadidő eltöltésének kellemes helyszíne a gyönyö-
rű Széchenyi-liget és a Kurca ölelésében lévő Szentesi Üdülőközpont, amely nem csak 
a versenyzőket szolgálja, de széles körnek ad lehetőséget a testmozgásra, aktív kikapcso-
lódásra. A hét éve felújított sport- és szabadidőközpont nem csak a szentesieket, de az 
egész környéket megmozgató eseményekkel színesíti a kulturális kínálatot. A kellemes 
környezet számos programnak nyújt helyszínt, a sportrendezvények mellett Vízimanó 
tábort, péntek esti éjszakai fürdőzéseket, Strandszépe választást, Családi sportnapot és 
Szentivánéji gondolázást is tartanak itt. A strandon úszó- és termálvizes medencék és egy 
csúszdarendszer várja a vizek szerelmeseit. A gyermekek mellett a vállalkozó felnőttek 
is kedvüket lelhetik az anakonda- és kamikáze csúszdákon.

Sokrétű és színes kikapcsolódási és sportolási lehetőséget kínál az Üdülőközpont. Szolgál-
tatásaikat a természetet kedvelő, nyugodt pihenésre vágyó, de aktív sportolási lehetőségeket 
is kereső vendégek keresik fel. Azon kívül, hogy úszni, csúszdázni, teniszezni, búvárkodni, 
strandröplabdázni, túrakenuzni, minigolfozni lehet, emellett az egész üdülőközpont gyö-
nyörűen rendezett parkos területén a család minden tagja megtalálja a számára megfelelő 
mozgás- és játéklehetőséget, akik egy fárasztó nap végén akár a kempingben, akár az üdü-
lőházak egyikében is megszállhatnak. A természeti adottságai miatt méltán népszerű kem-
ping ideális környezetet biztosít a sátorozni vágyók és a lakókocsival érkezők számára is. 
A sportolásban, strandolásban megfáradt vendégek pihentető wellnesszolgáltatások között 
választhatnak, s az Üdülőközpont ajándéka: a térítésmentes  medencehasználat.



 térmozaik

Szentesen található a térség 

legrégibb, 1859-ben alapított 

középfokú oktatási intézménye, 

egyben az ország első dráma-

tagozatos középiskolája, a Hor-

váth Mihály Gimnázium. Hosz-

szú működése alatt immár nem 

egy színésznemzedék művészei 

kapták itt az  első oktatást a 

színimesterségből. Voltak helyi 

elődeik; csak két nevet említünk: 

Tóth József, a XIX. századi Nem-

zeti Színház vezető művésze volt, 

míg Őze Lajos a XX. század má-

sodik felének különc zsenije.

zene, tánc…
Több művelődési kör is működik a települé-
sen. Kórus, fúvószenekar, népi muzsikusok: 
jelen van a zene a városban. A képző- és 
tárgyalkotó művészek mellett műkedvelő 
alkotók is szép számban akadnak. A Kádár-
kor vége felé, 1983-ban nyílt meg az első 
aktfotó kiállítás a Művelődési és Ifjúsági 
Házban, országos vihart kavarva, mégis, 
máig él az ehhez kapcsolódó fotópályázat. 
A Szentesi Fotókör másik kezdeményezése, 
az Alföldi Fotószalon a tájegység hivatá-
sos és műkedvelő alkotóinak bemutatását 
szolgálja. A hely szelleme: Fridrich István 
Fényirdájának megőrzött napfényműterme 
ritkaság. Fennmaradását a helyi fotóstársa-
dalom súlya is segítette.
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a „Gólyás ház”
A Művészetek Háza a régióban és a vá-
rosban egyedülálló, magas színvonalú 
kulturális szolgáltatást nyújt. Fő profil-
ja a még élő kézművesség összefogása. 
A ház otthont ad nívós előadóesteknek, 
kiállításoknak, táncházaknak, kamara-
színházi előadásoknak, alapfokú művé-
szeti oktatásnak és felnőtt oktatásnak. 
A védett műemlék a belváros egyik 
legpatinásabb épülete, a szélső kémé-
nyén fészkelő gólyákra a felújítás alatt 
is vigyáztak.

a Városi könyvtár
az egykori zsinagóga épületében működik, 
belsejét gyönyörűen átalakították. A mintegy 
százhúszezer kötetes gyűjtemény igen látogatott, 
Szentes egyik legfontosabb kulturális tere. Hely-
történeti gyűjteménye minden, a város történe-
tével kapcsolatos kötetet és képi dokumentumot 
gyűjt. Kiállítótermében főként a helyi alkotók 
kapnak lehetőséget a bemutatkozásra.
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Földhő fűt,  
 termálvíz gyógyít

„Köszöntöm Önt Szentesen, a vizek és 
a napfény városában” – ezzel a mondat-
tal üdvözli Szirbik Imre polgármester a 
település honlapját fürkésző érdeklődőt. 
A találó mondat nem csak a Tisza és a Hár-
mas-Körös közelségéről, hanem annak is 
szól, hogy Szentes alatt rejtőzik Európa 
legsűrűbb geotermikus mezője. Ebben a 
kistérségben található a legtöbb működő 
termálkút, csak Szentesen 32 kútból nyerik 
a termálvizet. A város határában lelhető fel 
Európa második legnagyobb termáltava, 
amely szintén a terület kitűnő geotermikus 
adottságait bizonyítja.

A város vezetése 1986-ban saját forrás-
ból és hitelből indította el a kútfúrásokat, 
ma már pályázati pénzt és uniós forrást is 

igénybe vesznek a fejlesztéshez. A település 
32 kútjából kettő szolgálja a teljesen auto-
matizált fűtésrendszert. Az izlandi főváros, 
Reykjavík után itt működtetik Európa má-
sodik legnagyobb geotermikus fűtési rend-
szerét, amely mintegy ezerötszáz lakás, és a 
legtöbb közintézmény fűtését megoldja. A 
Termál Gyógyfürdő, a kórház, számos ipari 
és mezőgazdasági üzem is hasznosítja a ter-
málvizet. A termálvízzel való fűtés jelentős 
megtakarítást eredményez mind a városnak, 
mind a magánháztartásoknak. A település 
vezetése nyolc éve hirdette meg a panelprog-
ramot, amely további költségcsökkentést je-
lent a panelban élők számára. A támogatás 
mértéke és formája az eltelt nyolc év alatt 
többször változott, annyi azonban biztos: 
egy család a fűtési költsége 25–50 százalé-
kát is megtakaríthatja, attól függően, hogy 
teljes vagy részleges átalakítást végeztetett 
el otthonában. Jelenleg egy átlagos, 55 négy-
zetméteres panellakás éves fűtési költsége 
110-120 ezer forint, míg az országos átlag 
170 ezer forint. De nem csak a családoknak, 
az ipari és a mezőgazdasági felhasználóknak 
jelent könnyebbséget a termálhő kihasználá-
sa. A város is sokat nyer vele, hiszen a köz-
intézményeket is ezzel az energiával fűtik 
– egy köbméter termálvíz három köbméter 
gázt vált ki. Az automatizált fűtésrendszer 
mínusz 10–15 Celsius-fokig csak a termálhőt 
használja. Egy fűtési szezonban mindössze 
7–15 olyan hideg nap van, amikor a gázt is 
igénybe kell venni. 

Szentes vezetése most azon dolgozik, 
hogy a termálvíz másod-, harmadlagos 
hasznosítását is megoldják. A strand me-
dencéit már egyszer felhasznált termálvíz-
zel melegítik, de az itt lehülő víz is haszno-
sítható lenne például fóliás termesztésre. 
Ezért újabb beruházás szükséges ahhoz, 
hogy az esetleges magánfogyasztókat is el 
tudják látni a föld hőjével. Utánpótlás van 
bőven, a Kárpátokban a becslések szerint 
több száz évig még pótlódik a Szentesen 
termálvízként feltörő víz. 

A termálvízben gazdag Szentesen 
nem csak a műtét utáni rehabili-
tációra érkezők és reumatikus be-
tegségekben szenvedők élvezhetik 
a gyógyvíz áldásos hatását. A pa-
nelprogramban részt vevõ, geoter-
mikus energiát használó családok 
az éves fûtési költségük akár öt-
ven százalékát is megtakarítják.

szöveg Horváth Magdolna
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Szin-es Vendégház

Harminchárom fokos hőségben nyitottam 
be a vendégházba, ahol a kellemesen hűvös 
étkezőben éppen reggeliztek néhányan. „Itt 
természetes kondicionálás működik” – fel-
kiáltással invitált körbe a ház tulajdonosa, 
s rögtön láttam, mire gondol: az eredeti, 
mintegy kétszáz éves, gyönyörű színű kő-
burkolattal burkolt tornácról nyíló szoba-
ajtók mögött 70 centiméteres vályogfalak 
állják útját a rekkenő hőségnek. A kétszáz 
évvel ezelőtt, fekete és sárga vályogból 
felhúzott falak szigetelését, megerősítését 
természetesen meg kellett oldani, mint 
ahogyan a tetőszerkezetet is korszerű anya-

Barátságos, igényes vendégházról álmodott Molnár Lívia, amikor férjével, 
dr. Szin Imrével együtt megvásároltak Szentes szívében egy több mint két-
száz éves elhanyagolt, omladozó épületet. Ma a lakóházra – melyet Boros-
ház néven ismert eddig mindenki a városban – rá sem lehet ismerni. A mű-
emléki aprólékossággal, ízléssel és igényességgel, saját erőből helyreállított 
porta – korábbi, dicső múltjára építve – ezután Szentes városához méltó 
körülmények között fogadja az ide látogatókat.

gokra cserélték, a cserepek szintúgy a ma 
elérhető legjobb minőségükben ékesítik 
a házat. A szobák külső, eredeti fa ajtaját 
az évszázados máztól lemaratták, s ahogyan 
valamennyi ablakkeret, úgy ezek is a régi 
időket idéző sötétzöld színt kaptak. Míves 
mestermunka a kovácsoltvas vasalatok 
helyreállítása, mint ahogyan az ajtókilincs, 
az ablaknyitó is. Három kovácsmester dol-
gozott rajtuk. Az ajtók fölé – mint hajdanán 
– festéssel kerültek a számok, s két szobában 
kibontották, illetve meghagyták a mester-
gerendákat, így azok alatt különös hangu-
latban pihenhetnek a vendégek.

 térmozaik

szöveg Horváth Magdolna

Ahol még Kossuth is megszállt

A megvalósult álom
Az L alakú épületben öt szobát rendeztek 
be, ahol összesen tíz férőhely (plusz két 
pótágy) található. Az egyik vendégszoba 
és a hozzá tartozó fürdő mozgássérültek 
számára is használható – egyedüliként 
a városban. Itt szinte mindent Molnár Lí-
via, a gondos tulajdonos tervezett, valósí-
tott meg. Valamennyi munkára hosszasan 
válogatta a legmegfelelőbb mestereket. 
Számos helybeli kivitelező mellett dolgozott 
a ház szépségéért szajoli, gyulai, szarvasi 
vállalkozó, köztük olyan mesterek, akik 
műemlékek helyreállításával foglalkoznak. 
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tó Szin-es Cukrászda két évvel ezelőtti 
megnyitása, amely szintén a házaspárnak 
köszönhető. A cukrászdába belépve régi 
idők hangulata fogad: megsárgult fotók 
a városról, finom csipketerítők, kényelmes 
kávéházi székek. Ugyanakkor a berendezés 
a mai kor követelményeinek mindenben 
megfelel, a cukrászda Szentes kellemes 
beülős, csevegésre, családi fagylaltozásra 
alkalmas helyszíne. A jeges nyalánkság 
mellett kapható kávé és számos cukrász-
sütemény is, amelyet a kunszentmárto-
ni műhelyben készít a budapesti Zserbó 
egykori műhelyfőnöke, Talmácsi József 
mestercukrász. Ottjártamkor egy „Legyen 
büszke sikereire” feliratú fali tablóra lettem 
figyelmes: a dicsőségtáblán most egy fiatal 
zenészcsapat, valamint egy sztenderdtáncos 
páros fényképe díszelgett. 

A ház homlokzatán márványtábla hirdeti, 
hogy itt lakott Boros Sámuel, Szentes főbírá-
ja, majd első polgármestere. A város hálából 
a polgármesternek ajándékozta az épületet, 
akinek leszármazottai sokáig birtokolták 
a Kurca folyó mellett fekvő házat. De nem 
csak a város elöljárói laktak az immáron 
kétszáz éves falak között: 1848-ban, alföldi 
toborzókörútja során maga Kossuth Lajos 
is a ház falai között töltött egy éjszakát, 
Boros Sámuel főbíró vendégszeretetét él-
vezve. Korabeli dokumentumok pedig arra 
engednek következtetni, hogy Vörösmarty 
Mihály is vendégeskedett itt, sógorával, 
Bajza Józseffel.

Dicsőségtábla a cukrászdában
A Szin-es Vendégház tavaszi átadását meg-
előzte az innen pár száz méterre találha-

Bár a Szin-es Vendégház nem műemlék, 
a befektető-tulajdonosok úgy vélték: az 
épület történelmi múltjára tekintettel, no 
és persze saját igényességük miatt a lehető 
legtöbbet szeretnék kihozni életük eddigi 
„főművéből”. Ezért terveztették és gyártat-
ták le egy orosházi asztalossal egyenként 
a bútorokat: ágyakat, éjjeli- és ruhásszek-
rényeket, székeket, kisasztalokat. Minden 
szoba más hangulatú, elrendezésű és szín-
világú. Ebben a helybéli Hazavár Stúdió 
vezetője, Zsombó Ildikó segített.

Az idén márciusban megnyílt vendég-
ház lelke a télen-nyáron 16 Celsius-fokos 
hőmérsékletű pince, ahol a csongrádi bor-
vidék neves italait – köztük biobort is – kós-
tolhatnak a vendégek. A pincét ugyancsak 
részletekbe menő aprólékossággal állították 
helyre. Az eredeti téglákat megtisztították a 
rárakódott szennytől, kényelmes asztalok, 
székek és hangulatvilágítás gondoskodik a 
teljes kikapcsolódásról.

Az eredeti „Boros-ház” ma már Szin-es 
Vendégház. Visszafogottan elegáns külső 
megjelenésével – fehér falaival, zöld ablak-
kereteivel, hagyományos tetőcserepeivel – a 
múltat idézi, belső kialakítása, felszereltsége 
azonban – internet, fertőtleníthető ágyne-
mű, kényelmes, felszerelt fürdőszobák – a 
huszonegyedik század igényeit elégíti ki.

Ahol a vendég Kossuth Lajos
A Hajdú Lajos utca 1. számú házát mindig 
kiváló emberek lakták: a mindenkori főbíró 
lakhelye volt, és ugyancsak jeles történel-
mi személyeket látott vendégül egykoron. 

Szentes egyik legjobb részén, a Kurca kanyarulatánál vár jobb sorsára egy több mint 250 
éves műemlékház. Még a Tisza szabályozása előtti időkben csak csónakkal lehetett meg-
közelíteni az akkor kikötőként is szolgáló csárdát. Majd a Magyar Királyi Posta állomásaként 

hozzáépítettek egy épületrészt, így vált fogadó helyszínéül is. A Szin-es Cukrászda és a Szin-
es Vendégház után Molnár Lívia és férje ezt a romjaiban is gyönyörű műemléképületet sze-
retnék régi funkciójának visszaadni, amelyhez pályázati pénzre is szükségük lesz. A patinás 
ház ritka kincseket rejt: két helyiségét csehsüveges technikával boltozták, a harmadik felett 
dongaboltozatot csodálhatunk. A házaspár eddig megvalósult beruházásait látva nem két-
séges: ez a műemlék ház is múltjához méltó módon fogadja majd vendégeit.
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Egy város megismerését legjobb a közepén 
kezdeni. Ott találjuk a közösséget szolgáló 
intézményeket: a templomot, az önkor-
mányzati hivatalt, bíróságot, bankot, szál-
lodát, vendéglőt, a „kultikus objektumokat”: 
szobrot, emlékművet. Valamint a nem napi 
szükségletet szolgáló boltokat: a könyves, a 
fényképész, a vaskereskedő, s hasonlók itt 
törekedtek helyet találni. A főtéren.

A teresedés nagysága nem áll szoros 
összefüggésben a város méretével és a pol-
gárok létszámával, hiszen az itt elérhető 
szolgáltatások a városkörnyék lakosságára 
is számítanak. Régen a kereskedelem – és 
bizonyos mértékig a társadalmi élet – fő 
fóruma a piac volt, s a főtér méretét a vásá-
rosok helyigénye szabta meg. Azután a za-
jos, szemetes piaci árusítás kijjebb vonult, 
s a térség a reprezentáció helyszíne lett, 
megőrizve a találkozóhely jellegét.

Minden város folyamatosan növek-
vő szerkezet. Fokozatosan nagyobbodik 
a területe, lakossága átalakul, formáló-
dik, ahogyan az értékek és a gondolkodás 
változik.

A Szentes városába látogató vendég már érkezésekor érzi: virágos/virág-
zó helyen van. A tömbházak, a családi házak, a középületek és a gazda-
ság, valamint a kereskedelem célját szolgáló építmények körül virágokat, 
fákat lát, élő zöldterülettel találkozik. De miként is jött létre ez a kellemes 
állapot, s milyen lehet a jövő?

Otthon, kert, város összeállította Szabó Béla István
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A belváros építészeti arculata vál-

tozatos, a különféle stílusok harmo-

nikusan kiegészítik egymást: barokk, 

klasszicista, neogót és neobarokk 

mellett  jelen van a szecesszió és a 

modern  funkcionalizmus. Mindez 

nyitottságot  jelent, változatosságot. 

Kovácsházi Sándor építész munkatár-

saival tervezett már ipari telephelytől 

lakóházakon át sokféle építményt. 

Például Szentesen, a kertkultúra föld-

jén több mint 30 000 négyzetméternyi 

primőrtermelő üvegház tervezésében 

volt része.

Csongrád megye egykori központ-

jában  igen szép stílusú, régi épüle-

teket  látni. Mára azonban a családi 

házak külső és belső képe  is meg-

változott. Míg például negyven-ötven 

évvel ezelőtt alig épült magángarázs, 

hiszen kevés volt az autó, addig az u-

tóbbi évtizedekben már elképzelhe-

tetlen, hogy a gépkocsitárolóval ne 

számoljon az építész. A város régebbi 

lakóövezetei földszintesek, korábban 

tekintélyes kert övezte őket. A házak 

nagy padlástere a felújítás során lakó-

funkciót kap. Az új épületeket pedig 

már eleve beépített tetőtérrel tervezik, 

úgy, hogy tiszteletben tartják a kiala-

kult városképet.

központban a régi
Szentes központja valaha szigetként nyújtott letelepedési lehető-
séget a lápos-mocsaras Tisza-völgyben. Itt álltak a legrégibb épü-
letek, majd ezen a területen kapott helyet a megye- és városháza, 
a templomok, az iskolák. A Kurca folyóval párhuzamosan futó 
dombháton épültek a módosabb polgárok házai, a homlokzatok 
szinte zárt sora mögött nagy kertekkel. A tudatos várostervezés 
a XIX. században kezdődött, a gazdasági fellendülés idején. 
A népköztársaság korában a lakótelepi építkezés, s néhány na-
gyobb modernista ház alakította a városképet. 
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A közkert és a magánkert egyaránt fontos. A hagyományos magyar kert min-

dig is a magánkert volt. A kert nem önmagáért való, haszna volt, és emellett 

szép is  lehetett. Nem ültettek bele tájidegen, csak „dekoratív” növényeket. 

Gazdája kertápoló munkáját, szeretetét meghálálta, a növényzet egészséges, 

bő termést hozott. A kert sosincs kész,  folyamatosan foglalkozni kell vele. 

Legfeljebb rövid időre dőlhetünk hátra a kerti székben, a jó gazda onnan is 

észreveszi az igazítanivalót.

kertészkedés
Szentes történetében fontos szerepet játszik a ker-
tészkedés, a zöldség- és dísznövénytermesztés. Így 
volt ez a múltban, és a mai városlakók is őrzik e 
hagyományt. Az utóbbi években egyre több egy-
nyári virágot ültetnek a közterületekre, virágzóbb is 
Szentes, mint sok más település. A látvány részben a 
Bartha János Mezőgazdasági Szakközépiskola diák-
jainak is köszönhető, akik a gyakorlókertben nevelik 
a palántákat és segítenek kiültetésükben. Sárréti 
Dániel kert- és tájépítész a középiskolások szerepét 
igen fontosnak tartja a hagyományok ápolásában, 
a környezet védelmében, az élő és épített dolgok 
értékeinek tiszteletében. Mint mondja, közvetítők 
a fiatal nemzedékek más csoportjai felé. 
A szakember első jelentősebb munkája a Kossuth 
térrel, azaz a város főterével kapcsolatos, felújításá-
nak 2002-ben társtervezője volt. Közvetlenül utána a 
strand és élménypark kertészeti munkálatait kapta 
feladatul, majd a többi városszépítő munkák követ-
keztek: a Kiss Bálint utca értékőrző felújítása, a Kur-
ca-parti sétány, a Széchenyi-liget, a Hősök erdeje. 
Ezen a nyáron a főutca felújítása zajlott, s ennek az 
útszakasznak a forgalomcsillapításra is alkalmas 
kertészeti megoldásain dolgozott a kert- és tájépítész, 
idén még az evangélikus templom, valamint a Fehér 
Ház előtti területek megszépítése a feladat.
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Környezetbarát Napház

A háznak valójában még neve sincs. A hiva-
talos papírokon kissé nyakatekert kifejezés 
szerepel: Megújuló Energia Kompetencia 
Központ. Az építészeti szövegekben a Nap-
ház, a népnyelvben pedig – formájára utalva 
– a Buborékház terjed.

A hely kötelez?
Szentes belvárosának régtől fogva meg-
oldatlan problémája a Fehér Ház tömbje 
mögötti terület rendezetlensége, a Kos-
suth utca torkolatának zűrzavara. A főte- 
ret lezáró, vitatott értékű épület mögött áll 
az egykori görög kolónia 18. században 
épült temploma, szépen rendben tartva. 
Körüle a templomudvart keretező alacsony 
házsort a hetvenes évek városrendezésekor 
lebontották. A tömb régi építményei közül 
a földhivatal szép épülete megmaradt, de 
a központ felé néző tűzfala bizony csúnya. 
Mellette egy apró, garázsszerű épület sze-
rénykedik, pedig országos nevezetesség: 

a fényirda Fridrich fényképész napfénymű-
terme. Látni a zűrzavaros helyzetet: óriási  
léptékkülönbségek, érték és közönségesség 
vegyül. Mi legyen, lehet e helyen? 

Provokatív külső
Erre ad megoldást a Kiss és Járomi építész-
iroda terve. A ház nem akar simulni sem-
mihez. Provokatívan más, szerkezetében 
a várost övező, a primőr zöldségtermesztést 
lehetővé tevő óriási üvegházakra emlé-
keztet. Fém keretben üveglapok. Hiány-
zik belőle az iparszerű mezőgazdálkodás 
építményeinek racionális rendje: mintha 
a véletlen alkotta volna.

De nem. Kiss Gyula építész a természe-
tet követi. Vett egy valódi szentesi zöldpap-
rikát, s annak természet alkotta formáját 
idézi, hatalmasra nagyítva. A zöldségféle 
némiképpen a város jelképe, bár annak 
címerében pálma szerepel. A zöldségter-
mesztés a sikerét a település adottságainak 

Napház? Vagy Nap-ház? Talán valami ezoterikus dologról van szó? A jövőről 
jósolunk? Nem, a jövőről beszélünk. Egy, még csak a tervezőasztalon létező 
épületről. Nagy vitát kavart, s ez jó. Mutatja ugyanis, hogy a szentesi pol-
gárok nem csak jelenükre, de jövőjükre, városuk alakulására is figyelnek.

szöveg Szabó Béla István

Avagy a hatalmasra nõtt szentesi paprika

köszönheti: a napsütésnek és a termálvíz 
hőjének. Amegújuló energiának. S így ért-
hetjük meg forma és tartalom találkozását, 
s kapcsolódásukat a ház funkciójához. 

Környezetbarát korszerûség
Közismert: a kőolaj, a gáz fogyóban, az ener-
giafelhasználás pazarló. Új forrásokra van 
szükség. De hogyan? A megoldás része az 
ismeretek terjesztése és a tanácsadás, a le-
hetőségekre való figyelemfelhívás. A város 
beruházásában, pályázaton nyert pénzen 
épülő ház szakmai programját a miskolci 
egyetem szakértői szervezik. Ha a központ 
működését ugyanakkora figyelem övezi 
majd, mint a tervezését: nyert ügye lesz 
a környezetóvó gondolatnak. Az épület 
működni fog, maga is példát adva a kör-
nyezetbarát korszerűségre. 

Idegen test? Pusztán új. Érdemes vol-
na felidézni a modern Szentes egyik első, 
a földszintes házak halmazából kiemelke-
dő hatalmas épülettömbje kapcsán lefolyt 
vitákat. A Petőfi Szállóról van szó, amely-
nek nem csak mérete, de modern stílusa is 
meghökkenthette a kortársakat. Ma büszkél-
kedni való műemlék. Néhány év, évtized, s 
lehet, az óvandó építészeti értékek listáján 
a Napház is helyet kap. 


