
Nincs pénz a megyei mőemlékek felújítására 

Szentes - Csongrád megyében sok mőemléki értéket hordozó épület pusztul: 
Szentesen például a Zsoldos téglagyár, Csongrádon az Erzsébet Szálló vagy Makón 
a Ford-lerakat.  

Szentes iparának megalapozója a Zsoldos család volt, 
amely egy teljes gyártelepet épített fel a Fábiáni út 
mentén a 19. század második felében. A téglagyár 
még 5 évvel ezelıtt is üzemelt, de végül bezárt a 
veszteségek miatt. A szentesiek féltek attól, hogy a 
helyi és ipartörténeti értékkel is bíró épület, közte az 
országos kuriózumnak számító kémény eltőnik a föld 
színérıl, de végül sikerült mőemléki védelem alá 
helyezni. Az azóta gazdát is cserélt épület felújítása 
viszont, ami pedig nagyon idıszerő volna, továbbra 
sem történt meg – tulajdonosa, aki afféle 
szolgáltatóhelyet álmodott a komplexumba, egyelıre 
nem tudott forrást szerezni a felújításra.  
 
Hasonló problémával szerte a megyében találkozhatunk. Ilyen például a csongrádi 
belváros legszebb épülete, az 1906 óta álló Erzsébet Szálló is, ami egy éve van zárva. 
A patinás, kívülrıl még ma is mutatós, 1227 négyzetméteres, mőemlék jellegő 
szállodára becslések szerint több száz milliót kellene költeni, hogy megfeleljen a mai 
kor igényeinek – a város ehhez befektetıt keres. 
 
Kívülrıl is elszomorító látványt nyújt viszont az úgynevezett Ford-fal Makón, a 
Vásárhelyi utcában. Az épületben manapság szınyegüzlet mőködik, de 1922 és 1924 
között a Galamb család tulajdonában volt, és azért kapott benne helyet az amerikai 
Ford-autógyár képviselete, mert a cég világhírő konstruktıre, Galamb József a család 
sarja volt. Mindmáig látszanak – igaz, egyre halványabban – az egykori Ford- és 
Fordson-feliratok, emblémák. Értékes ipartörténeti kuriózum, de még mőemléki 
védelem alatt sem áll. A restaurálás 5–6 millióba kerülne, de a tulajdonosnak nincs rá 
pénze. 
 
Bár elıfordul az is, hogy nem az anyagiak jelentik a legfıbb akadályt – Szegeden, a 
nevezetes Csaba utcai napsugaras ház esetében például a tulajdonviszonyok 
rendezetlensége az alapprobléma –, a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal regionális 
vezetıje, Széphegyi László szerint ez a tipikus. Legyen a tulajdonos akár 
önkormányzat, akár magánszemély vagy cég, többnyire a beruházás önerejét sem 
tudják vállalni. És ez csak az egyik probléma – a másik, hogy pályázatokat sem 
nagyon írtak ki az utóbbi néhány évben, amit önrésszel lehetne kiegészíteni. Még a 
templomokat sem egyszerő rendbe hozni, Hódmezıvásárhelyen ennek a református 
újtemplom a példája. A tulajdonost persze kötelezni lehet a renoválásra, de ha se 
pénz, se pályázati lehetıség, akkor ennek nincs sok értelme – mondja Széphegyi 
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Értesülni szeretnék a napi friss helyi 
hírekrıl! E-mailemre levél érkezik, 
amelyben megerısítem a 
feliratkozást. 

 

 
 

 

Milyen a legutóbbi hírlevél?  
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László. Csongrád megye egyébként nagyjából ugyanolyan helyzetben van ebbıl a 
szempontból, mint az ország más megyéje.  
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