
Petıfi Szálló balladája: a kezdet is nehéz volt 

Szentes - Ha hitelt kap a beruházó cég, elıször válhat meg önszántából a Petıfi 
Szálló tulajdonjogától Szentes. A patinás hotel megépítése gyorsan haladt, de a 
költségek a tervezett összeg közel kétszeresére rúgtak, és a múlt század elején 
különadót is kivetettek miatta a szentesiekre.  

Vasárnap volt 113 éve, hogy a kımővesek ısi szokása 
szerint falrakási bokrétaünnepet tartottak a Petıfi 
Szálló építıi, mivel elérték az emeleti szinteket. Az 
ünnepély nem csupán azért volt jelentıségteljes, 
mert az építkezés legterhesebb munkája fejezıdött 
be, hanem azért is, mert körvonalazódtak Szentes 
szimbólumának méretei.  
 
Ahogy Labádi Lajos helytörténész lapunknak 
elmondta, akkoriban egy város, ha adott magára, 
rendelkezett úri közönségnek való szállodával. Az 
évente négyszer megrendezett országos vásár, a 
megyegyőlések és a választások elıtti vendégjárások annyi látogatót vonzottak a 
városba, hogy szükség lett egy új szállodára. A döntéshozók akkor határoztak a 
beruházás mellett, amikor 1896 nyarán a városi közegészségügyi bizottság valóságos 
fertızı telepnek írta le a mai szálló helyén álló Zöldkoszorú vendégfogadót, 
amelynek területe 1836-ban került a városhoz. 
 
Ettıl fogva felgyorsultak az események: 1896 szeptemberében tervpályázatot 
hirdettek, 1897. március 29-én pedig tizenöt pályamő közül Komor Marcell „Magyar 
Szellem" jeligéjő munkáját hirdették ki elsınek. 160 ezer forint volt a szállóépítés 
tervezett költsége, de ez az összeg végül elérte a 299 ezret. Szentesnek hitelt kellett 
felvennie, hogy finanszírozni tudja a rohamtempóban folyó építkezést. Májusban 
megkezdıdött a Zöldkoszorú és a mellé 1874-ben fából emelt épület, Szentes elsı 
állandó színkörének bontása, júliusban pedig már ásták az alapot és a 
meszesgödröket. A korabeli sajtó panamát emlegetett a városi hitelfelvétellel 
kapcsolatban, a vitás ügy csak 1902-ben került nyugvópontra. Közben, hogy a 
számlákat rendezni tudják, a város pótadót vetett ki a lakosokra a szállóépítés miatt. 
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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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1898 júliusában, az alapkıletétel után 11 hónappal megnyílt a szálló Kossuth utcai 
szárnyán a sörcsarnok, októberben pedig megtartották a névadó ünnepséget, és 
felavatták az új színháztermet. A sajtó híradása szerint Futó Zoltán, újonnan 
megválasztott református lelkész volt a szálló elsı vendége. A hotel Petıfi utcai 
szárnya 1899 áprilisára készült el. A tekintélyes saroképület Kossuth utcai felén 
kávéház, sörcsarnok, étterem és kocsma, az emeleten a vendéglıs lakása és 33 
vendégszoba kapott helyet. A Petıfi utcai részen 3 bérlakás, egyleti helyiségek és 5 
üzlet épült. Ez lett Szentes elsı villanyvilágítású és központi légfőtéses épülete. 
 
A város elıször válhat meg önszántából az ingatlan tulajdonjogától: a XX. század 
derekán az államosítás miatt elıbb községi vállalattá alakult, majd a Csongrád 
Megyei Vendéglátóipari Vállalathoz került a Petıfi Szálló, csak a színházterem maradt 
meg városi tulajdonban. Az 1990-es évek elején az Állami Vagyonügynökség 
értékesítette az épületet, de az új tulajdonosok nem vették ténylegesen használatba. 
A városhoz csak többéves pereskedés után, 2006-ban került vissza a tulajdonjog. 
 
Bejelentették, de még nem kezdték el. Az illetékes építési hatósághoz már érkezett 
bejelentés, hogy megkezdıdik a Petıfi Szálló felújítása, de a kivitelezı cég egyelıre 
nem vonult fel a munkaterületre. Egy hónapja a felújításra szerzıdött Arcadom Zrt.-
tıl azt a tájékoztatást kaptuk, hogy november elsı napjaiban megkezdik a munkát. 
Pénteken újra hívtuk ıket, hogy pontosan mikor kezdenek, de csak azt a választ 
kaptuk, hogy a megrendelı kérésére nem nyilatkozhatnak. A városházán azt is 
megtudtuk, hogy a beruházó Pendolának 30 milliós tagi kölcsönt nyújtó szentesi 
önkormányzat még nem kapta vissza ezt az összeget, a hitelt legkésıbb a folyósítás 
után 6 hónappal kell rendezni. 

20 hónap alatt, jórészt hitelbıl húzták föl Szentes szimbólumát. 
A szerzı felvétele
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Csoze 
 
Ha valaki találkozik az országosan is elterjedt csoze kifejezéssel, tudnia kell, hogy a 
semmittevı naplopók effajta megnevezése Szentesrıl ered. A lengyel származású 
Rambovszky József üzemeltette a Zöldkoszorú vendéglıt. A helyi legendárium szerint 
minden reggel nyitáskor azzal köszöntötte az ott ácsorgó munkanélkülieket: No co 
jest? (Na, mi van? Mi kéne?) Majd némi alkalmi munka után – söprögetés, hordógurítás 
– meginvitálta ıket egy ingyensörre vagy -fröccsre. A helyiek ezt a gyakran hallott 
„üdvözlést" magyarították „csozé"-ra.  
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