
Tervező: Antal Endre és Dobovszky József István

Építészeti stílus: Eklektikus

Javaslat

Védelem:

Az épület története: A régi református iskola a mostani bírósági 
épület déli végénél volt, de azt is vissza kellett adni a 
katolikusoknak. Az iskola új helyét a régi városháza telkén, a mai 
iskola helyén jelölték ki. A tanulók létszámának növekedése miatt 
1799-ben új, emeletes, téglából készült iskola építését határozták el, 
melyben 1804-ben megkezdődött a tanítás. 1908-ra az új épület is 
szűkössé vált, és kedvező pénzügyi lehetőségek miatt az egyház új 
iskola építése mellett döntött. Antal Endre városi mérnököt kérték fel, 
kikötve, hogy vonja be Dobovszky József István helyi mérnököt is. 
Az új épület 1928-ban készült el. 

Az épület leírása: Az L-alakú épület Kossuth téri homlokzata 
40,43, a Hajdú Lajos utca homlokzata 25,1 méter hosszú. Az iskola 
földszintjét alápincézéssel sikerült az 1883-as építésű megyeháza 
földszintjével. A termek belmagasságát 3,8 méterre építették és 
manzárdtető alkalmazásával érték el a megyeháza magasságát. A 
főhomlokzatra felirat került: "Istenért és Hazáért!" Az iskola falán 
látható Hajdú Lajos (1813-1901) volt igazgató-tanár, akit 1849-es 
szereplése miatt halálra, majd kegyelemből 20 évi várfogságra 
ítéltek.

Forrás: Csongrád Megye Építészeti Emlékei - Csongrád Megyei Önkormányzat

Cím: Kossuth tér 2.HRSZ: 2 Kategória: Helyileg védett
Tulajdonos:
Teleknagyság: 3800m2
Rendeltetési mód: Református iskola

Építés éve: 1928

Beépítési mód: oldalhatáron álló
Szintszám:  földszint+emelet

Készítette: Wittek Krisztina, Vajk Ágnes
2007. május

             EUROIL Co.                  AZ ÉPÍTÉSZ BT. 1125 Bp., Nógrádi u. 2/b. Tel:1/3564315 Fax: 1/2139698                 

SzentesKataszter az épített értékekről



Forrás: Csongrád Megye Építészeti Emlékei - Csongrád Megyei Önkormányzat

SzentesKataszter az épített értékekről

Cím: Széchenyi ligetHRSZ: 7506 Kategória: Helyileg védett
Tulajdonos:
Teleknagyság: 5400m2

Javaslat:

Készítette: Wittek Krisztina, Vajk Ágnes

Tervező: Török János

Építészeti stílus: romantikus

2007. május
             EUROIL Co.                  AZ ÉPÍTÉSZ BT. 1125 Bp., Nógrádi u. 2/b. Tel:1/3564315 Fax: 1/2139698                 

Rendeltetési mód: családsegítő központ

Építés éve: 1870

Védelem:

Beépítési mód: oldalhatáron álló
Építménymagasság, szintszám: földszint
Az épület története: A Széchenyi Ligetet Széchenyi István 
emlékének megörzésére letesítették, 1869-ben adták át a 
nagyközönségnek. A liget népszerűsítésére fürdő és étterem építését
látták szükségesnek. Török János városi mérnököt kérték fel a 
tervek elkészítésére, melyeket még abban és evben jóváhagyott a 
képviselő testület. Pályázatot írtak ki, melyen megtalálták a 
kivitelezőt így megkezdődtek a munkálatok, melyek igen gyorsan 
haladtak, így 1870-ben át is adhatták az épületeket. (a mai múzeum 
és a családsegítő központ épülete egyazon építész tervei alapján 
egy időben épültek.) A fürdő egy részét 1871-ben sziksós fürdővé 
alakították át, majd 1896-ban az épület mögött megnyílt a nyári 
artézi uszoda. Az épület 1950-ig működött fürdőként, utána Farkas 
Antal úttörőház (1961-1989), majd játszóház, végül a  Családsegítő 
központ épülete lett.

Az épület leírása: Az U-alakú romantikus épület az étteremnél 
kisebb méretű, nyugati hossza 17m, a keleti szárny hossza 13,5m, 
átlagos szélessége pedig 6 méter. A főbejárat 9 kőoszlopon nyugvó 
tornácra vezetett. Az oszlopok alsó közei be voltak építve, a felső 
része pedig a plafonig üvegezettek voltak. Innen nyíltak a 
fürdőhelyiségek: az egy- és kétszemélyes kádfürdők, a hideg és 
meleg tusolók, a gőzfürdő (közepén nagy ovális melegvizes 
medencével) és a gőzszoba. A gőz és melegvíz ellátást 4 lóerős 
gőzgép végezte. 



Javaslat

Védelem:

Beépítési mód:
Építménymagasság: 3m
Az építmény története: Homokkőből faragva, 3,5*1,0*1,0 m, 
eredetileg festve is volt. Háromalakos:középen az égre néző 
pásztorfiú kalapban, római szoknyában és csizmában, övén 
tarsollyal. Lábánál a barmocskák: ökröcske és bárányka. 

Az építmény leírása: Eredetileg a közeli Nyomás nevű 
határrészben a legelőre vezető út mentén állt, de 1883-ban a 
Bánomháti (kolerás) temető csőszháza mellé helyezték át. Ma 
a Bereklapos 14. sz. ház telkére esik.

Készítette: Wittek Krisztina, Vajk Ágnes
2007. május

             EUROIL Co.                  AZ ÉPÍTÉSZ BT. 1125 Bp., Nógrádi u. 2/b. Tel:1/3564315 Fax: 1/2139698                 

SzentesKataszter az épített értékekről

Alkotó:

Stílus:

Cím: Bánomháti temetőHRSZ: 7179 Kategória: Helyileg védett
Tulajdonos:
Teleknagyság: 2850m2
Rendeltetési mód: Szent Vendel Szobor

Építés éve: 1867



Az 1888-ban átadott épült

Az 1915-18 között épített bővítmény

Forrás: Csongrád Megye Építészeti Emlékei - Csongrád Megyei Önkormányzat

Cím: Szent Imre Herceg utca 2. /volt Horváth Gyula utca/HRSZ: 5651 Kategória: Helyileg védett
Tulajdonos:
Teleknagyság: 9700m2
Rendeltetési mód: Gimnázium

Építés éve: 1888, 1915/18
Tervező: Benkó Károly, Ybl Lajos

Építészeti stílus: Eklektikus

Készítette: Wittek Krisztina, Vajk Ágnes
2007. május

             EUROIL Co.                  AZ ÉPÍTÉSZ BT. 1125 Bp., Nógrádi u. 2/b. Tel:1/3564315 Fax: 1/2139698                 

SzentesKataszter az épített értékekről

Az épület története: Egy 1886-as közgyűlésen határozatot hoztak 
mely szerint építész bizottság alakul, mely feladata megfelelő épület 
felépítése, melyben gimnáziumot lehet működtetni. Telket vásároltak 
a Szent Anna templom mellett és Benkó Károly tervei szerint 
szegedi vállalkozókkal felépíttették a kétszintes téglaburkolatú 
épületet. 1888 szeptember 3.-án ünnepélyes keretek között történt 
az átadás. Később az épület szűkössé vált, így hosszú huzavona 
után, 1915-ben elkezdődtek a bővítési munkálatok. Ekkor a 
főépületet jobbról eklektikus, L alakú emeletes tornaszárnnyal, balról 
pedig földszintes igazgatói és gondnoki lakkal egészítették ki. Az 
építkezés 1918-ra fejeződött be. 1922-ben vette fel az intézmény a 
Horváth Mihály Gimnázium nevet Szentes híres szülöttének 
tiszteletére. 1919-ben a román hadsereg vette birtokba az épületet. 
1968-ban az udvari szárnyat könyvtárral és rajzteremmel bővítették.

Javaslat

Védelem: A több építési periódust és stílust magán viselő 
intézmény városképi jelentőségű épülete Szentesnek.

Beépítési mód: zártsorú
Szintszám: földszint+2 emelet

Az épület leírása: 1888-ban készült el a mai épület központi 
része, mely T alakú emeletes téglaépület. Helyet kapott benne 6 
tanterem, rajzterem, (ami egyben díszteremként is funkcionált), 
könyvtár, kísérleti terem, tanári szoba és igazgatói iroda. Kiugró 
homlokzata 13m magas. Az 1918-ra elkészült új szárny L alakú 
főlépcsőházas, tornatermes. Ezt 1965-ben kibővítették egy 
félemelettel, így a rajzterem feláldozásával további hat tantermet 
alakítottak ki.



  

Forrás: Csongrád Megye Építészeti Emlékei - Csongrád Megyei Önkormányzat

Tulajdonos:
Teleknagyság: 1400m2
Rendeltetési mód: Járásbíróság és fogház

Építés éve: 1910-1911

Szintszám: földszint+emelet

Tervező: Dobovszky József István

Építészeti stílus: Szecessziós-eklektikus

Javaslat

Az épület története: A Magyar Királyi Járásbíróság 1872-ben 
kezdte meg működését egy a várostól bérelt épületben. Régi igény 
volt, hogy bíróság a régi romos épület helyett, méltóbb helyre 
költözhessen. 1906-ban a szegedi törvényszéki elnök Szentesre 
látogatott, hogy új helyet keressen a bíróságnak. Ekkor szemelte ki a 
mai épület helyét, és kijelentette, hogy ha a város elgendő téglát és 
homokot ad az épülethez, akkor kieszközli, hogy az építkezés 1907 
őszén megkezdődjön. A város hajlott az ajánlatra, de a miniszter úgy 
döntött, hogy a város építtesse fel az épületet, a minisztérium pedig 
haszonbérbe veszi azt. Hosszadalmas alkudozás után megbízták 
Dobovszky József Istvánt a tervek elkészítésével, majd 1910-ben 
megkezdődtek a munkálatok. Egy évvel később az épület tető alá 
került, és 1912-ben beköltözhettek a hivatalok. Később a címert 
eltávolították, az épületet pedig egyszínűre festették.

SzentesKataszter az épített értékekről

Cím: Erzsébet tér 4.HRSZ: 5627 Kategória: Helyileg védett

Készítette: Wittek Krisztina, Vajk Ágnes
2007. május

             EUROIL Co.                  AZ ÉPÍTÉSZ BT. 1125 Bp., Nógrádi u. 2/b. Tel:1/3564315 Fax: 1/2139698                 

Az épület leírása: Emeletes villa-kastélyszerű építmény, 
attikafalán eredetileg mozaik címerrel, melyen Magyar Kir. 
Járásbíróság felirat szerepelt. 

Beépítési mód: szabadonálló

Védelem:



SzentesKataszter az épített értékekről

Cím: Erzsébet tér 1.HRSZ: 5624 Kategória: Műemlék-javaslat

Készítette: Wittek Krisztina, Vajk Ágnes
2007. május

Építészeti stílus: Magyaros szecesszió

Forrás: Csongrád Megye Építészeti Emlékei - Csongrád Megyei Önkormányzat

Az épület története: Szentesen 1772-től működik a szervezett 
egyházi elemi oktatás a katolikus egyháznál. A városban 
folyamatosan nőtt a katolikus hívők száma, így a katolikus oktatási 
intézményekben tanulók száma is. A régi iskola szűkösnek bizonyult, 
így próbálták különböző megoldásokkal (távalabbi épületek bérlése) 
próbálkoztak, majd 1907-ben elhatározták az új iskola építését. A 
tervek elkészítésével Dobovszky József Istvánt bízták meg. A 
munkálatok a régi épületek elbontásával kezdődtek 1911 júliusában. 
Az építkezés 1912-ben kezdődött, az év végére el is készült, és 
1913-ban már megkapta a működési engedélyt. Az épület alsó 
szintjén üzeletek, cukrászda és műhely üzemelt. Az új épületet 1914-
ben katonai kórházként használták, majd 1944-ben a német 
hadvezetőség feglalta le szálláshelyül. Az államosítás után 
Köztársaság Téri Általános Iskola néven működött, majd 1991-ben 
kapta vissza az egyház. Az 1960-as években a földszinti üzeletek 
megszűntek, helyükön tantermeket és étkezőt alakítottak ki. 1993-
ban a Vásorháza felöli szárnyat új épülettel (a tornateremmel) 
bővítették. 

Javaslat

Védelem:

Az épület leírása:  Emeletes, alápincézett, két traktusú épület. Az 
Erzsébet téri homlokzaton dízserkéllyel és huszártoronnyal. A 
homlokzat díszítése eredetileg színes mozaik volt, növényi és 
poligonszerű ormanensekkel. 

Teleknagyság: 4800m2

Építés éve: 1912

Beépítési mód: oldalhatáron álló
Szintszám: földszint+emelet

Rendeltetési mód: Szt. Erzsébet Katolikus Általános Iskola

             EUROIL Co.                  AZ ÉPÍTÉSZ BT. 1125 Bp., Nógrádi u. 2/b. Tel:1/3564315 Fax: 1/2139698                 

Tulajdonos:

Tervező: Dobovszky József István



Forrás: Csongrád Megye Építészeti Emlékei - Csongrád Megyei Önkormányzat

Készítette: Wittek Krisztina, Vajk Ágnes
2007. május

             EUROIL Co.                  AZ ÉPÍTÉSZ BT. 1125 Bp., Nógrádi u. 2/b. Tel:1/3564315 Fax: 1/2139698                 

Építés éve: 1911
Tervező: Bohn Alajos

Építészeti stílus: Késő barokk

Az épület története: A mai városháza az a középület, melyek 
létesítését az elsők között határozták el, és az utolsók között készült 
el. A városi tanács 1834-ben elhatározta az akkori épület 
kibővítését,de sürgősebb ügyek miatt nem került rá sor. A városháza 
építésére több alkalommal több építészt is felkértek, akik teljesítették 
a feladatot, csak nem épült fel az épület. 1907-ben pályázatot írtak 
ki, melyen Bohn Alajos nyerte el az első díjat, és még ebben az 
évben elkészülteka kivitelezési tervek is. Az építkezést ekkor tovább 
hátráltatták a minisztériumok lassú ügyintézései, és különböző 
fellebbezések. 1910-ben megkezdődtek a munkálatok, és egy évvel 
később már be is költözhettek a hivatalok. Az épületet 1912 május 
27.-én adták át.

Az épület leírása: Az impozáns épület alaprajzának elrendezése a 
Kossuth téri és Erzsébet téri vonalak teljes beípítésével két 
főszárnyra tagolódik. Az Erzsébet téri főszárnyra merőlegesen két 
mellékszárny helyezkedik el. Az összesen 137m hosszú szárnyakat 
kerek, ovális ablakos, oszlopos főbejáratú saroktorony köti össze. A 
közgyűlési nagyterem elkülönül a forgalmas termektől. Az épület 
2076m2 alapterületén, összesen 92 helyiséget alakítottak ki. 

SzentesKataszter az épített értékekről

Cím: Kossuth tér 6.HRSZ: 5623 Kategória: Helyileg védett
Tulajdonos:
Teleknagyság: 7000m2
Rendeltetési mód: Városháza

Javaslat

Beépítési mód: oldalhatáron álló
Építménymagasság, szintek száma: 40m, földszint+em

Védelem:



Forrás: Csongrád Megye Építészeti Emlékei - Csongrád Megyei Önkormányzat

Javaslat: Homlokzata megtartandó.

Védelem:

Beépítési mód: oldalhatáron álló
Szintszám: földszint+2 emelet
Az épület története: A város első pénzintézete a Szentesi 
Takarékpénztár 1869-ben alakult. 1875-ben a Kossuth téren levő 
Jurenák házba költözött, majd 1880-ban megvásárolta azt. A 
növekvő forgalom miatt a régi székházat az intézet kinőtte, ezért 
korszerű, díszes bankpalota építését határozták el. A tervek 
elkészítésére Kozma Lajost kérték fel. A nagyszabású építmény 
rekordidő alatt épült fel; 1929 június első napjaiban kezdődött az 
építkezés, s az november végére be is fejeződött. 1930 márciusától 
működött itt a pénzintézet, melynek emeletén lakásokat alakítottak 
ki, földszintjén pedig gyógyszertár és üzletek működtek. A 
takarékpénztár államosítása után a Magyar Nemzeti Bank halyi 
fiókja, később a Városi Könyvtár működött az épületben. Ma a 
gyerekkönyvtár, bank, és üzletek működnek benne. 

Az épület leírása: Az épület a város első vasbetonvázas épülete. 
A saroktornyos, manzárdtetős, kétemeletes épület harmonizál a 
Városháza épületével. A épület korszerűségét mutatja a központi 
fűtés kialakítása. A Kossuth téri portálját - SZT  monogramos 
vasrácsos ajtaja mögött - kagylós motívumú, kőből faragott kartus 
díszíti, utalva az épület eredet rendeltetésére. 

Készítette: Wittek Krisztina, Vajk Ágnes
2007. május
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SzentesKataszter az épített értékekről

Cím: Petőfi utca 1.HRSZ: 5622 Kategória: Helyileg védett
Tulajdonos:
Teleknagyság: 1600m2
Rendeltetési mód: Szentesi Takarék és Bérház

Építés éve: 1929
Tervező: Kozma Lajos

Építészeti stílus: Eklektikus



Az épület története: Szentesen 1871 óta működik leányiskolai 
képzés. A tanulók létszámának növekedésével az iskola kinőtte az 
addigi szükségépülteket, nagyobb, állandó épületre volt szükség. 
Megvásárolták, a Mácsai féle házat, (mely részben a mai iskola 
telkén volt) azt bővítésre alkalmasnak tartották. A város saját 
költségén nem tudta fedezni a fejlesztést, így 1913-tól állami 
kezelésbe adták az iskolát. Ekkor megvásárolták a szomszédos 
telket is, és Bohn Alajos bízták meg a tervek elkészítésével. A 
minisztérium a tervezett épületet alkalmasnak találta, így 1912 
végére tető alá került az épület. Az épületet az I. és a II. 
világháborúban kórháznak, a román megszállás alatt katonai 
szállásnak használták. 1948-tól 8 osztályos általános iskolaként 
működik.

Forrás: Csongrád Megye Építészeti Emlékei - Csongrád Megyei Önkormányzat

Javaslat

Védelem:

Beépítési mód: oldalhatáron álló
Szintszám: földszint+emelet

Az épület leírása: Alápincézett, emeletes, két utcára nyíló V-alakú 
épület, melynek a sarkán van kialakítva a főhomlokzata, főbejárata 
négy oszloppal, timpanonnal díszített. Az épületben 6 tantermet, 
torna-, zene- és kézimunkaszobákat, könyvtárat, tanári és igazgatói 
irodákat, 2 szertárat és és 2 szolgálati lakást alakítottak ki. Az épület 
előtt áll az "olimpiai tölgy", amelyet Lőrincz Márton bírkózó az 1936-
os berlini olimpián aranyérmet nyert kötöttfogású bírkozó 
adományozott a városnak. A tölgy előtt emléktábla.

Teleknagyság: 2700m2

Építés éve: 1913
Tervező: Bohn Alajos

Építészeti stílus: Eklektikus

Kategória: Helyileg védett
Tulajdonos:

Rendeltetési mód: Petőfi Sándor Általános Iskola

Cím: Petőfi utca 15.HRSZ: 5604

SzentesKataszter az épített értékekről
Készítette: Wittek Krisztina, Vajk Ágnes

2007. május
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Készítette: Wittek Krisztina, Vajk Ágnes
2007. május
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SzentesKataszter az épített értékekről

Cím: Kossuth utca 9.HRSZ: 5590 Kategória: Műemlék-javaslat
Tulajdonos:
Teleknagyság: 3900m2
Rendeltetési mód: Evangélikus templom

Építés éve: 1905

Beépítési mód: szabadonálló
Építmény magassága:

Tervező: Francsek Imre

Építészeti stílus: Neogótikus

Javaslat

Védelem:

Az épület története: A szentesi evangélikus először 1810-ben 
vásárolhattak telket, melyen imaházat építettek, majd 1823-ban 
anyaegyházzá alakultak. Ezután gyorsan gyarapodott az evangélikus 
hívők száma, így gyűjtést szerveztek templom építésére. A tervek 
elkészítésével Francsek Imrét bízták meg, ő 1904-re teljesítette 
feladatát. Az építkezés még ebben az évben elkezdődött, és év 
végére be is fejeződött. 1905-re a belső munkálatokkal is végeztek. 
Az oltárképet Hegedűs László készítette. A templom oldalán 
emléktáblák találhatók.

Az épület leírása: A templom idomtéglából épült, karcsú 
toronysisakkal, keskeny hosszú csúcsíves ablakokkal, hangsúlyozott 
támpillérekkel, meredek tetőzettel, apró tornyokkal, a bejárat felett 
kialakított rózsaablakkal. A tervekből kitűnik, hogy a templomban 
317 ülőhelyet alkítottak ki. Ablakai üvegmozaikból készültek, az 
oltártérségben Krisztus jeleneteket ábrázolva. A hófehér 
oltárépítményt fából faragták. A hívek adományaiból három harangot 
állítottak fel. 

Forrás: Csongrád Megye Építészeti Emlékei - Csongrád Megyei Önkormányzat
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SzentesKataszter az épített értékekről

Cím: Kálvária temetőHRSZ: 5494 Kategória: Helyileg védett
Tulajdonos:
Teleknagyság:
Rendeltetési mód: szobrok, stációk

Építés éve: 1817

Beépítési mód:
Építmény magassága: 2,5m

Tervező:

Építészeti stílus: klasszicizáló

Javaslat

Védelem:

Az épület története: A római katolikus temetőben látható az 1817-
ben épült Kálvária, mely 4000 éves földhalmon áll. A kőfeszület 
tövében Magdolna térdelő alakja, mellette kenetes edénye és Ádám 
koponyája látható. A feszület jobbján a fájdalmas Szűz Mária, balján 
Szent János apostol alakja áll.

Az épület leírása: A szobrok népies barokk megfogalmazásúak. A 
kompozíció körül 19. század eleji sírkövek alkotnak meg-megdőlve 
képi egységet. Figyelemre méltóak a földhalom körül épített 
timpanonos stációs, melyeken vasajtók védik a vaslemezre festett 
passióképet. 

Forrás: Szentes Helyismereti Kézikönyve - Szentes, 2000



Javaslat

Védelem:

Beépítési mód:
Építmény magassága:
Az épület története: A megszünt felsőpárti katolikus és a 
magyar ortodox temetőkben. Az utóbbi felújított állapotban 
van. 

Az épület leírása:
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SzentesKataszter az épített értékekről

Cím: Nagynyomás 46.HRSZ: 4711 Kategória: Helyileg védett
Tulajdonos:
Teleknagyság:
Rendeltetési mód: Barokk haranglábak
Építés éve: XIX. sz. eleje



Az épület leírása:

Teleknagyság:
Rendeltetési mód: Zsidó temető sírkövek, szertartásterem
Építés éve: 1930
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SzentesKataszter az épített értékekről

Cím: Nagynyomás 48.HRSZ:  4708 Kategória: Műemlék javaslat
Tulajdonos:

Javaslat

Védelem:

Beépítési mód:
Építmény magassága:
Az épület története: Dobovszky József István utolsó 
megvalósult terve, mely az izraelita temetői szertartásoknak 
alárendelt "kapu" funkciót teljesíti. Belsejében 
poligonólomüvegablakos térrel, rituális berendezéssel. 
Jelenleg a Zsinagógából megmentett tárgyakat tárolja. 
Szecessziós stílusú.



Tervező: Magyary János

Építészeti stílus: eklektikus

Javaslat

Védelem:

Az épület története: Az első vasútvonal 1887-ben épült meg a 
város és Kunszentmárton között. Ezzel egyidőben egyszerű 
kétszintes indóház is épült, de a növekvő vasúti forgalom miatt ez 
hamarosan szűknek bizonyult. 1927-ben a MÁV ajánlatot tett 
Szentes motoros állomásközponttá fejlesztésére, melynek része volt 
az állomásépület kibővítése. A bővítés méreteiben és 
elrendezésében a szegedi nagyállomás mintájára készült. 1927-ben 
készültek el a tervek, de az építkezés csak egy évvel később 
kezdődött el. 

Az épület leírása: Az épület külső homlokzata a századforduló 
szecessziós, eklektikus jegyeit őrzi. Az öntött műkő ornametikával 
díszített, tagozatokkal ellátott falai, a tető igényes lemezmunkái 
impozáns külsőt kölcsönöznek a létesítménynek. Az 1980-as 
években az épületet az eredeti értékeket meghagyva felújították, de 
oda nem illő könnyűszerkezetes perontetővel bővítették. 

Forrás: Csongrád Megye Építészeti Emlékei - Csongrád Megyei Önkormányzat

Cím: Kolozsvári utca 2.HRSZ: 4417 Kategória: Helyileg védett
Tulajdonos: MÁV
Teleknagyság: 
Rendeltetési mód: Vasútállomás

Építés éve: 1928

Beépítési mód: szabadonálló
Szintszám: fsz+1
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SzentesKataszter az épített értékekről



Beépítési mód: szabadonálló
Építmény magassága: 42m

Rendeltetési mód: Református templom

SzentesKataszter az épített értékekről

Cím: Jókai utca 71.HRSZ: 2523 Kategória: Műemlék-javaslat
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Tulajdonos:

Forrás: Csongrád Megye Építészeti Emlékei - Csongrád Megyei Önkormányzat

Tervező:  Dobovszky József István

Építészeti stílus: Magyaros szecesszió

Az épület története: Szentesiek régi vágya volt, hogy a 
terjeszkedő városban Felsőpárton is építsenek református 
templomot. 1871-ben gyűjtést szerveztek az építésre, ez azonban 
kilenc évvel később elakadt, és csak 1898-ban folytatódott. Az építés 
ügye 1912 elején felgyorsult, és ekkor vásárolták meg a jelenlegi 
telket. A terveket Dobovszky József István készítette, melyek 
alapján 1913 augusztusára elkészült a templom. Az első világháború 
idején a harangokat hadicélre lefoglalták. 1928-ban helyezték el az 
orgonát. 1944-ben lövés érte a homlokzatot és a tetőszerkezet, 
melyek javításai tíz évig elhúzódtak. Ennek során a torony alsó 
kerek ablakait bebádogozták. 1994-ben tatarozták a templomot, és 
belül az eredeti színek helyett fehérre festették. 

Javaslat

Védelem:

Az épület leírása: A templom tengelyét a Jókai és a Vörösmarty 
utcák szögfelezőjére állították. Tornya 42 méter magas, ablakai 
mindenütt csúcsívesek. 

Teleknagyság: 2500m2

Építés éve: 1914
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SzentesKataszter az épített értékekről

Cím: Sima Ferenc utca 44-56HRSZ: 186 Kategória: Helyileg védett
Tulajdonos:
Teleknagyság: 18600m2
Rendeltetési mód: Kórház

Építés éve: 1902

Beépítési mód: szabadonálló
Építménymagasság, szintszám: földszint+emelet

Tervező: Csordacsics Ferenc

Építészeti stílus: Eklektikus

Javaslat

Védelem:

Az épület története: Szentesen 1837-től közügynek tekintik a 
egészségügyet, innentől kezdve gyakrabban merült fel kórház 
létesítésének kérdése. Időközben egyre nőtt a korábbi kis kórházben 
ellátott betegek száma, a város nem bírta ellátni a növekvő igényket, 
így a fölajánlotta az intézményt a vármegyének, mely a milleniumi 
hangulatban elfogadta azt. 1896-ban a terveinek elkészítésével 
Csordacsics Ferencet bízták meg, akinek munkái alapján 1902-re 
készült el a mai kórház. Átalakítási terveit Antal Endre készítette. Új 
pavilonok épültek 1913-ban és 1927-ben. A kápolnát 1931-ben az 
udvaron álló raktárépületbe helyezték át.

Az épület leírása: A kórház emeletes főépülete észak-déli irányú, 
mindkét végén egy-egy szárnyépülettel, középen lépcsőházzal. 
Nagyjából négy egyenlő részre oszlik, melyeket szélfogó ajtó választ 
el. Mindegyik résznek megvolt a saját fürdő és mellékhelyisége. A 
földszinten alakítottak ki műtőt északra néző ablakokkal. Minden 
helyiségnek saját kályhája volt, és hajópadló padlóburkolata. A 
főépület északi szárnya alatt mosókonyhát alakítottak ki. 

Forrás: Csongrád Megye Építészeti Emlékei - Csongrád Megyei Önkormányzat



Tervező:

Javaslat

Védelem: 

Az építmény története: A szivattyútelep a 77-es Tisza bal 
parti belvízrendszer vízelvezetésében vesz részt, az érkező 
belvizeket emeli át a Tisza folyóba. A gőzüzemű gépek a kis 
kapacításuk és korszerűtlenségük miatt 1978 novemberében 
leállították. A Szentesi szivattyútelepet 1924-26. évben építték 
korszerű gépekkel. 1989-1991-ben korszerűsítették a telepet 
úgy, hogy az építészeti és gépészeti berendezéseket 
meghagyták, és az épületen kívül építettek szívóaknát és 
szereltek be búvárszivattyút. A régi gőzkazánokat és gépeket 
működőképes állapotban műszaki emlékként meghagyták. 

Az építmény leírása: Az 1989-91-es rekonstrukciós munkák 
során felújításra került a gépészlakás és a telep 
melléképületei, de az eredeti szivattyútelepi gépházat és 
kazánházat a rekonstrukció nem érintette. Az épületeket és a 
gépi berendezést konzerválták és ipari műemlék jellegével az 
utókor számára megóvták. Az egykori széntárolóban és az 
udvaron múzeum van, melyben közel száz év gépészeti 
berendezései tanulmányozhatók.

Cím: Felsőrét 55HRSZ: 0184/3 Kategória: Helyileg védett
Tulajdonos:
Teleknagyság: 13000m2
Rendeltetési mód: Kuczori szivattyútelep

Építés éve: 1893
Építési mód: 
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SzentesKataszter az épített értékekről



Tervező: Bohn Alajos

Építészeti stílus: neoromantikus

Javaslat

Védelem:

Az épület története: 1910-ben alakult az első részvénytársaság, 
az Első Szentesi Kenyérgyár Rt. A korszerű gyár részére telket 
vásároltak, a tervezéssel Bohn Alajost bízták meg. 1910-ben 
készültek el a tervek, és 1911 május elején megkezdődött a 
próbaüzem, 20.-ától pedig hivatalosan is működött.

Az épület leírása: Az Ady Endre utca felöl 25, a Pólya utca felől 
12, az Arany János utcai oldalon pedig 11 méter hosszú épületben 
sütőházat, motor helyiséget, egy szobát, irodát és kenyértároló 
helyiséget alakítottak ki. A sarokattikával és huszártoronnyal díszített 
épület a város egyik látványosságává vált. Mennyezetét napsugaras 
freskó díszítette. A tetőszerkezet nyeregtetős kialakítású, a 
homlokzatokkal párhuzamos. A sarkon torony emelkedik ki a tetőből, 
a homlokzat oromfallal díszített. A ma is kenyérgyárként üzemelő 
épületet többször átalakították, valamennyire mégis megőrizte  
eredeti hangulatát.

Forrás: Csongrád Megye Építészeti Emlékei - Csongrád Megyei Önkormányzat

Cím: Arany János utca 4.HRSZ: 67 Kategória: Helyileg védett
Tulajdonos:
Teleknagyság: 1700m2
Rendeltetési mód: Kenyérgyár

Építés éve: 1910-1911

Beépítési mód: zártsorú
Építménymagasság, szintszám: 6m, földszint 
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SzentesKataszter az épített értékekről



Forrás: Csongrád Megye Építészeti Emlékei - Csongrád Megyei Önkormányzat

Tervező: Makay Endre

Építészeti stílus: Későeklektikus

Javaslat

Védelem:

Beépítési mód: oldalhatáron álló
Szintszám: földszint
Az épület története: 1885-ben Szentes székhellyel megalakult a 
Körös-Tisza-Maros Ármentesítő és Belvízszabályozó Társulat. A 
társulat részére a mai Tóth József utcában béreltek székházat, 
azonban a főigazgató szorgalmazta állandó székház létesítését. Egy 
1892-es határozat szerint, megveszik az Úri kaszinó régi épületét, és 
annak helyén építenek székházat, melynek tervezésével Makay 
Endrét bízták meg. A tervek 1893 tavaszára készültek el, és a gyors 
építkezésnek köszönhetően szeptemberben már beköltözhetett a 
hivatal. 

Az épület leírása: "A nagyarányú épület célszerű berendezésénél 
fogva teljes tűzbiztonságot nyújt a társulat minden néven nevezendő 
értékeinek, amilyenek a pénztár, irattár, de főleg a nagy értéket 
képviselő térképek és birtokívek."-írta a korabeli sajtó. Nyeregtetős, 
cserépborítsú tetőszerkezet, utcai holmlokzata jó állapotú.
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SzentesKataszter az épített értékekről

Cím: Kiss Bálint utca 13.HRSZ: 40 Kategória: Helyileg védett
Tulajdonos:
Teleknagyság: 3600m2
Rendeltetési mód: Ármentesítő Társulat székháza

Építés éve: 1893



Teleknagyság: 1700m2

Építészeti stílus: Koraeklektikus

Javaslat

Védelem:

SzentesKataszter az épített értékekről

Forrás: Csongrád Megye Építészeti Emlékei - Csongrád Megyei Önkormányzat

Cím: Kiss Bálint utca 11.HRSZ: 33 Kategória: Helyileg védett
Tulajdonos:

Az épület leírása: Földszintes épület , melyben egy díszes 
nagytermet, öt olvasó és étkező szobát, két öltözőt, konyhát, söntést, 
éléskamrát és pincét alakítottak ki.

Beépítési mód: oldalhatáron álló
Szintszám: földszint
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Az épület története: Szentesen 1845 körül kezdődött a szervezett 
társasági élet, ekkor alakult az Úri kaszinó, mely a műveltebb 
nemeseket és tisztviselőket fogta össze. Az 1880-as évek végére az 
öreg épület szűkössé vált, időszerűvé vált újabb, tágasabb székház 
építése. E célra gyűjtést rendeztek, amiből igen kis összeg folyt be. 
Az építkezés ügye 1891-ben indult meg, amikor az új főigazgató 
megvette az akkori épület melletti telket, és a régi épület eladásából, 
és kötvények kibocsátásából megteremtette a szükséges pénzt az 
építkezésre. Pályázatot írtak ki, melyben 1893-ra tűzték ki az építés 
befejezését. Az építkezés igen jól haladt, így februárban 
táncvigalommal avatták fel. A II világháború után kihelyezett 
gimnáziumi osztályok kaptak helyet az épületben, 1955-től itt 
működik az Állami Zeneiskola.

Rendeltetési mód: Úri Kaszinó, ma zeneiskola

Építés éve: 1892/1893
Tervező: Makay Endre 



Védelem:

Az épület leírása: A villaszerű, toronnyal díszített épületben egy 
10x20 méteres tornaterem, három irodahelyiség, egy szoba-konyhás-
kamrás szolgálati lakás és mellékhelyiségek kerültek elhelyezésre. 

Teleknagyság: 4000m2

Építés éve: 1932-1937

SzentesKataszter az épített értékekről

Cím: Csongrádi utca 2.HRSZ: 7933 Kategória: Helyileg védett
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Beépítési mód: oldalhatáron álló
Építménymagasság, szintszám: földszint+emelet

Rendeltetési mód: sportközpont

Tulajdonos: Szentes Város Önkormányzata

Forrás: Csongrád Megye Építészeti Emlékei - Csongrád Megyei Önkormányzat

Tervező: Dobovszky József István, Antal Endre

Építészeti stílus: Neoromantikus

Az épület története: Az 1927-es nagysikerű Tiszavidéki 
Mezőgazdasági, Ipari, Kereskedelmi és Kulturális Kiállítás után 
elhatározták, hogy leventeintézmény, lovassport, lövészegylet és a 
vármegyei vitézek szervezeteinek fejlesztésére és elhelyezésére 
otthont építenek. Erre a célra 1928-ban anyag támogatást kaptak az 
államtól, emellett a város felajánlotta, hogy alkalmas telek, és 
pénzbeli támogatással segíti az építkezést. A gazdasági válság 
idejében az megtorpantak a munkálatok, később pedig Dobovszky 
József István építész elhunyt, így a részlettervek kidolgozását Antal 
Endre végezte. 1932-ben a földművelésügyi miniszter további 
támogatással segítette az építkezést, de kikötötte, hogy az év 
végére készen kell lennie az épületnek. A belső munkák elvégzése, 
és az épület berendezése 1937-ig tartott, de 1933-ban már felvette a 
Szentesi Horthy Miklós Népház nevet. 1938-tól át kellett adni a 
makói csendőriskola részére, 1942-től újra sportcélokra használták, 
ekkor állították fel az országzászlót. 1945-től Dózsa-házra változtatták

Javaslat
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