
Lebontanák a párttitkárok teraszát 

Szentes - Új külsıt szánnak Szentesen a Fehér háznak nevezett szocreál fıtéri 
épületnek. A képviselı-testületen múlik, hogy mennyire bontják el azt az emeleti 
teraszt, amelyrıl a helyi pártvezetés integetett a rendszerváltás elıtti május 
elsejéken. 

Paradox módon Panoráma presszónak hívták az 1973-
ben átadott funkcionalista épület elsı emeletén 
megnyílt vendéglátóegységet, amelynek teraszáról, ha 
ült az ember, a vasbeton korlát miatt nem lehetett 
kilátni. Akkortájt a gyerekeknek apjuk nyakába kellett 
kéredzkedniük, hogy megcsodálhassák a Kossuth teret, 
az akkor még mőködı Petıfi Szálló homlokzatát vagy a 
forgalmas utcát. A terasz sokkal inkább szolgálta a 
pártvezetés céljait, mint a presszóvendégek igényeit: a 
rendszerváltásig minden május elsején az itt felállított 
tribünrıl integettek a pártfunkcionáriusok a Kossuth 
utcán végigvonuló szentesieknek. A szocializmus után 
pár évvel a Panoráma is becsukta kapuit, a teraszból pedig szimpla tetı lett, az 
alatta kialakított – görög saroknak keresztelt – büfé otromba fedele. Most azt 
szeretnék Szentesen, hogy ez a csúfság részben vagy egészben eltőnjön a szem elıl. 
Ha másért nem, azért, mert aki Csongrád felıl érkezik, épp e terasz miatt nem 
láthatja az 1786-ban felszentelt görög ortodox templomot. 
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– Több változat is készül a Fehér ház teraszának elbontására. A képviselı-testületnek 
kell majd eldöntenie, melyik tervet illesszük be a benyújtásra váró, a belváros 
rehabilitációjáról szóló pályázatba – mondta lapunknak Wittek Krisztina. Szentes 
fıépítésze szerint a teraszra vezetı csigalépcsı megmaradhat. E pályázat részeként 
újíthatják fel az épület alsó két szintjét: új homlokzatot, nyílászáró- és az üzleteknél 
portálcserét terveznek. A szolgáltató rész tetızetére növényzetet telepítenének. Ha 
akad befektetı, a 24 méter magas épület tetején valóban nyílhat egy körpanorámás 
vendéglátóhely – építészetileg ugyanis kivitelezhetı lenne egy ilyen látványosság.  

A terasz részben vagy egészben eltőnik, az oda vezetı 
csigalépcsı viszont megmaradhat. Fotó: Tésik Attila
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