Kataszter az épített értékekről
EUROIL Co.

HRSZ: 1

Szentes

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

Cím: Kossuth tér 1

Készítette: Wittek Krisztina, Vajk Ágnes
2007. május
Kategória: Műemlék

Tulajdonos: Szentes Város Önkormányzata
Teleknagyság: 4200m2
Rendeltetési mód: Megyeháza
Tervező: Makay Endre
Építés éve: 1882/83
Építészeti stílus: neoreneszánsz
Beépítési mód: zártsorú
Építménymagasság, szintszám: 50m, földszint+emelet
Az épület története: Az 1723:73-as törvénycikk kimondja, hogy a
megyék jelöljék ki központjukat és ott biztonságos épületben helyezzék el
pénztárukat, levéltárukat és börtönüket. 1878-ban jóváhagyták Szentes
megyeszékhellyé válását, megkezdődtek a szükséges épület létrehozásának
előkészületei. Pályázatot írtak ki, melyen Makay Endre tervei bizonyultak
legjobbnak, így az alapján kezdték meg az építkezést 1881-ben. Az építkezés
lendületesen indult és egy évvel később az épület már elnyerte végleges
formáját. 1883 decemberében a hivatalok már birtokba vehették azt, de a
hibák javításai 1886-ig elhúzódtak. 1950-1984-ig Szentesi Járási Tanács és a
Járás-Városi Földhivatal kapott helyet az épületben, majd irodaházként
üzemelt. Az épületet 2005-ben teljesen felújították, jelenleg levéltár (1884
óta), konferencia központ és múzeum működik benne.

Az épület leírása: Három homlokzatú, emeletes (alápincézett) középület.
Főtéri középrizalitja kocsifelhajtós közgyűlési- ill. báltermet hordoz, attikáján a
kőből faragott megyecímerrel, Justicia és Minerva alakjával. A nagy
mérműves ablakok oszlopsorát a mesterségek allegórikus nőalakjai díszítik. A
főtéri homlokzat masszív oszlopokkal, háromhajósra osztott főbejárattal és az
emeleti közgyűlés terem nagy, ión oszlopokkal közrezárt ablakaival
kihangsúlyozza az épület bejáratát. A rizaliton a megye ovális címere, Themis
és Ceres szobrai alkotnak zászlótartó alapzatot. Az erkélyeken kő mellvédeket
alkalmaztak, három részre tagolt főpárkánnyal, gyámsorokkal és
fogrovatdíszítéssel. A földszinti ablaksor keretezetlen, az emeleti ablaksor
pedig kétoldalt oszlopokkal, alul és felül pedig párkányokkal tagolt. A déli
homlokzat síkszerűbb, erkélyek és plasztikák nélküli. Az előcsarnok három
részre tagolódik, a középső részen két oszlop a közgyűlés falainak egy részét
tartják. A főlépcső előterét hatalmas csehboltozat tartja.
Védelem: Az országos műemléki jegyzékben 2750 számmal nyílvántartott
épület.

Javaslat:
Forrás: Csongrád Megye Építészeti Emlékei - Csongrád Megyei Önkormányzat

Kataszter az épített értékekről
EUROIL Co.

HRSZ: 5649

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

Cím: Szent Anna utca 17.

Tulajdonos:
Teleknagyság: 450m2
Rendeltetési mód: lakóház
Tervező:
Építés éve: XVIII. Század
Építészeti stílus: barokk
Beépítési mód: oldalhatáron álló
Építménymagasság, szintszám: földszint
Az épület története: Belső formáját a XVIII. Század elején
végrehajtott átalakításnak köszönheti amikor Harrucken báró
gazdasági épületeinek egyike volt. Az utcai felőli két szoba középkori
templom falmaradványainak felhasználásával épült.

Az épület leírása: Lakóház, cseh süveg és dongaboltozatos
szobákkal. Barokk stílusú. Kapuja a színház kapuja volt. Teljesen
átépítették a homlokzatát.

Védelem: Az országos műemléki jegyzékben 2755 számmal
nyílvántartott épület.

Javaslat:

Szentes
Készítette: Wittek Krisztina, Vajk Ágnes
2007. május
Kategória: Műemlék

Kataszter az épített értékekről
EUROIL Co.

HRSZ: 5629/2

Szentes

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

Cím: Erzsébet tér 2.

Készítette: Wittek Krisztina, Vajk Ágnes
2007. május
Kategória: Műemlék

Tulajdonos:
Teleknagyság: 3900m2
Rendeltetési mód: Szent Anna templom
Tervező: Oberhauser János
Építés éve: 1764-1768
Építészeti stílus: Barokk (klasszicizáló)
Beépítési mód: szabadonálló
Építmény magassága:
Az épület története: A középkori templomot a XVIII. század
második felében átalakítják úgy, hogy a kis méretű és rossz állagú
templomot a váci püspök 1842 bezáratja, majd két évvel később a
barokk torony kivételével lebontotja. A mai formáját 1847-ben nyeri
el a templom. Hajója klasszicista stílusban épült és Szent Anna
tiszteletére szentelték fel. A torony ekkor újabb emeletet, és
későbarokk toronysisakot kapott. A főhomlokzatot félkörös
ablakokkal képezték ki.

Az épület leírása:A templom szentélyében Szent Anna tiszteletére
készült főoltár látható. A templomhajó boltívekkel osztott
mennyezetének falképeit 1910-ben Rudnay Gyula és Endre Béla
festette. A templomhajót a szentélytől elválasztó diadalív boltívén
falkép látható, mely A magyar szentek hódolatát ábrázolja. A
diadalív két oldalán egy-egy mellékoltár áll. A templom oltárai és a
szószék az 1890-es évek neobarokk stílusjegyeit hordozzák, fehér
alapon aranyozott ornamentikával készültek. A templomot boltíves
árkádsor, kerengő köti össze az 1937-ben épült plébánia épületével.
Az épület előtti téren áll az 1886-ban felállított neoreneszánsz stílusú
Szentháromság szobor.

Védelem: Az országos műemléki jegyzékben 2753 számmal
nyílvántartott épület.

Javaslat

Forrás: Csongrád Megye Építészeti Emlékei - Csongrád Megyei Önkormányzat

Kataszter az épített értékekről
EUROIL Co.

HRSZ: 5626/2

Szentes

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

Cím: Erzsébet tér

Készítette: Wittek Krisztina, Vajk Ágnes
2007. május
Kategória: Műemlék

Tulajdonos:
Teleknagyság:
Rendeltetési mód: Szentháromság szobor
Alkotó: Jablonszky Vince
Építés éve: 1886
Stílus: neoreneszánsz
Építménymagasság: 4m
Az építmény története: Mészkőből faragva 4,55*1,10*1,0 m
méretekkel rendelkezi. 3+4 alakos: fent az Atya, az Ige és a
Szentlélek, középen az evangélisták: elöl Szent Márk, jobbra
Szent Lukács, balra Szent János, hátul Szent Máté. Az
Erzsébet téren a Római Katolikus Szent anna Plébánia éa a
Városi Bíróság előtti parktükörben áll. Egykor kovácsolt
vaskorlát kerítette. Talpazatát 1980 körül újra faragták.

Az építmény leírása: A szobrot 1886. június 20-án szentelték
fel. Talapzatán a következő olvasható: A SZENTHÁROMSÁG
EGY ISTEN TISZTELETÉRE HÁRMAN VANNAK KIK
BIZONYSÁGOT TESZNEK MENNYNEK AZ ATYA AZ IGE ÉS
A SZENTLÉLEK ÉS E HÁROM EGY. Sz. Jan. II.5r.7v.
Állíttatták buzgó szentesi hívek 1885.

Védelem: Az országos műemléki jegyzékben 8623 számmal
nyílvántartott épület.

Javaslat

Forrás: Csongrád Megye Építészeti Emlékei - Csongrád Megyei Önkormányzat

Kataszter az épített értékekről
EUROIL Co.

HRSZ: 5612

Szentes

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

Cím: Petőfi utca 9.

Készítette: Wittek Krisztina, Vajk Ágnes
2007. május
Kategória: Műemlék

Tulajdonos:
Teleknagyság: 1100m2
Rendeltetési mód: Lakóház
Tervező:
Építés éve: 1830
Építészeti stílus: klasszicista
Beépítési mód: oldalhatáron álló
Építménymagasság, szintszám: földszint
Az épület története: A Péter Pál ház 1830 körül épült, Szentes
első téglaépülete. Eredetileg a Károlyi grófok tiszttartói laktak itt. A
kapu fölötti III/10-es jelzés utal a múltbeli tizedes felosztásra és a
házszámra. 1870-ben sarokházzá bővítették. 1920-tól házi rendelő
volt, 1954-től körzet-orvosi rendelő lett. Jelenleg a Koszta József
Múzeum Helytörténeti gyűjteménye és vendégháza működik benne.

Az épület leírása: L-alakú földszintes épület. A Petőfi utcai (Úri
utca) frontja alatt dongaboltozatos pince van, ami nagyon ritka az
Alföldön. Az udvari homlokzatot tornác kiséri a kapuig.

Védelem: Az országos műemléki jegyzékben 2754 számmal
nyílvántartott épület.

Javaslat

Forrás: www.szentes.hu

Kataszter az épített értékekről
EUROIL Co.

HRSZ: 5600/2

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

Cím: Petőfi utca 4.

Tulajdonos:
Teleknagyság: 1700m2
Rendeltetési mód: Gólyás ház
Tervező:
Építés éve: 1840
Építészeti stílus: klasszicista
Beépítési mód: zártsorú
Építménymagasság, szintszám: földszint
Az épület története: Száraz kapubejáróval épült, udvari
homlokzatát oszlopos tornác kíséri. Jelenleg továbbképző
központ és időszakos kiállítások találnak otthont az épületben.

Az épület leírása: Udvari homlokzaton oszlopos tornác.

Védelem: Az országos műemléki jegyzékben 9443 számmal
nyílvántartott épület.

Javaslat:

Szentes
Készítette: Wittek Krisztina, Vajk Ágnes
2007. Február
Kategória: Műemlék

Kataszter az épített értékekről
EUROIL Co.

HRSZ: 5599

Szentes

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

Cím: Petőfi utca 2.

Készítette: Wittek Krisztina, Vajk Ágnes
2007. május
Kategória: Műemlék

Tulajdonos:
Teleknagyság: 4600m2
Rendeltetési mód: Petőfi szálló, színház, étterem, cukrászda
Tervező: Komor Marcell-Jakab Dezső
Építés éve: 1899
Építészeti stílus: Magyaros szecesszió
Beépítési mód: oldalhatáron álló
Építménymagasság, szintszám: földszint+emelet
Az épület története: A XIX.sz végére megerősödött az igény a kor
színvonalán álló szálloda és étterem építésére. Az akkori Zöldkoszorú
éttermet elkerülték a vendégek, kérdésessé vált, hogy felújítsák-e
vagy újat építsenek, ezt a későbbi tisztiorvosi vélemény
megválaszolta, fertőzőnek ítélte az épületet. Pályázatot írtak ki a
tervek elkészítésére, melyen Komor Marcell tervei bizonyultak a
legjobbnak. 1897-ben megkezdték a régi szálló bontását, melyet az
építéssel két ütemben végeztek, így az még elláthatta feladatát. Első
ütemben a Kossuth, másodikban pedig 1899-ben a Petőfi utca szárny
készült el. 1930-ban az eredeti kék helyett sárga meszelést kapott az
épület.

Az épület leírása: A tekintélyes saroképület Kossuth utcai
szárnyának földszintjén kávéház, sörcsarnok, étterem és kocsma, az
emeleten egy lakás, és 33 vendégszoba kapott helyet. A Petőfi utcai
szárny emeletére 3 bérlakás, egyleti helyiségek, földszintjére 5 üzlet,
az udvari szárny földszintjére pedig színház került. Az épület volt a
város első légfűtéses központi fűtésű villanyvilágítású épülete. Az
oromzatos kupolák bádogdíszítést kaptak, a homlokzatokon tulipános
városcímereket helyeztek el. Az utcák felöli homlokzatok díszes
vakolattal, kerámiadíszítésekkel készültek, az udvari homlokzatokon
pedig a nyílászárókat nyerstéglával keretezték be.

Védelem: Az országos műemléki jegyzékben 11063 számmal
nyílvántartott épület.
Javaslat:

Forrás: Csongrád Megye Építészeti Emlékei - Csongrád Megyei Önkormányzat

Kataszter az épített értékekről
EUROIL Co.

HRSZ: 5576

Szentes

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

Cím: Páva utca 3.

Készítette: Wittek Krisztina, Vajk Ágnes
2007. május
Kategória: Műemlék

Tulajdonos:
Teleknagyság: 3700m2
Rendeltetési mód: Kukoricagóré és jégverem
Építés éve:
Beépítési mód:
Építmény magassága: 4m
Az épület története: Az 1869-es népszámlálási bejelentési íven
nem tüntették fel a jégvermet, és a pincét, így valószínűsíthető, hogy
később épült. 1886-ban egy görög kereskedő tulajdonába került,
valószínűleg ő építette, mivel foglalkozása indokolná ezen
építmények használatát. A építésekről nem maradt fenn konkrét irat,
csak egy 1898-as iraton van utalás építkezésre, de időközben ezt
kiselejtezték. Valószínűsíthető, hogy az építés a telek 1886-os
megvásárlása, és az iparosság 1888-as megkezdése közötti
időszakban történt. Mindenképp kijelenthető, hogy egy több mint
száz éves gazdasági építményről van szó.

Az épület leírása: A jégverem részben talajszint alá sülyesztett,
tégla építésű. A kukoricagóré faszerkezetű, sátortetős.

Védelem: Az országos műemléki jegyzékben 10653 számmal
nyílvántartott épület.

Javaslat

Forrás: www.szentesinfo.hu

Kataszter az épített értékekről
EUROIL Co.

HRSZ: 827

Szentes

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

Cím: Kossuth Lajos utca 4.

Készítette: Wittek Krisztina, Vajk Ágnes
2007. május
Kategória: Műemlék

Tulajdonos:
Teleknagyság: 600m2
Rendeltetési mód: Ortodox templom
Tervező:
Építés éve: 1786
Építészeti stílus: Copf
Beépítési mód: szabadonálló
Építmény magassága: 22m
Az épület története: A görög kereskedők 1784-ben
megalakították egyházközségüket, engedélyt kértek önköltségen
saját templom építésére. 1786-ban az előírások szerint elkészült a
torony nélküli kisméretű templom. A templomot Szent Miklós
tiszteletére avatták fel. Az 1900-as évek elején a tetőből kinövő
favázas harangtoronnyal egészítették ki. A mai 22 méteres tornyot
1927-ben építették a templomhoz. 1982-83-ban teljes külső
helyreállítást hajtottak végre rajta

Az épület leírása: A templom alaprajza téglalap alakú bazilikális
apszis vézgődéssel, egyhajós szerkezetű. Belseje három részre
tagolódik: előcsarnokra, templomhajóra és oltárra. A templomhajó
oltár előti részén látható a solea (magasított alapzat) s azon jobbról
és balról az énekesek könyvtartó pulpitusai, előtte ikontartó
állványok. A déli oldalon helyezkedik el a püspöki trónus.

Védelem: Az országos műemléki jegyzékben 2752 számmal
nyílvántartott épület.

Javaslat

Forrás: Csongrád Megye Építészeti Emlékei - Csongrád Megyei Önkormányzat

Kataszter az épített értékekről
EUROIL Co.

HRSZ: 0681/20

Szentes

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

Cím: Cserebökény, Ecser Puszta

község. 1566-ban a Gyula elleni török hadjárat során pusztává
változik. Az ecseri templom építésének ideje nem határolható be
pontosan, mivel az alátámasztó iratok sok rablás után elvesztek.
Régészeti vélemyény szerint a XIV.sz közepére tehető, ekkor Nagy
Lajos uralkodása alatt a magyarországi ferences provincial megkapja
a pápai megbízást, hogy az ország területén élő kunokat meg kell
téríteni. A király 1351-ben a pápához folyamodik, hogy ő építhesse
meg a kunok templomait. 1354-ben a kunok többsége már
keresztény vallású volt. Forrás: Pamer Nóra régész 1962,
Budapest 1961-ben építészeti helyreállítás történt Erdei András
tervei szerint, 1997-ben régészeti bejárás után Türk Attila készített
szakdolgozatot a templomról. 2002-es helyszíni szemle alapján
helyreállítási programtervet készített a TÉR ÉS FORMA kft.

Az épület leírása: A templom eredeti formájáról nincsen adat a
nagyszámú rablóásatás miatt, az itt leírtak Pamer Nóra régész
ásatásai nyomán derültek ki. Alaprajza: téglalap alakú 6,6x8,7m-es
hajó, polygonális szentélyzáródással, és valószínűleg egy homlokzati
toronnyal. A szentély kívülről támpillérekkel volt megtámasztva,
melyekből egy még ma is áll. A főbejárat a déli oldalon volt
elhelyezve, de valószínű, hogy volt a torony felől is. A tornyról
megtudni, hogy 1752-ben omlott le. Az ásatások szerint a
templomhoz semmilyen melléképület nem tartozott. A templom
falazata vegyesfalazat, kőből és téglából készült, belső padozata
terrazzo volt. A templomhajót a szentélytől diadalív választotta el. A
főbejárat fölött gótikus ablak helye látható.

Védelem: Az országos műemléki jegyzékben 2769 számmal
nyílvántartott épület.

eredeti célú hasznosítás. Környezet rendezése, és a falak
konzerválása szükséges.

2007. május
Kategória: Műemlék Tsz 2769

Tulajdonos, kezelő: Szentes Város Önkormányzata
Teleknagyság: 719m2
Rendeltetési mód: középkori templomrom
Építés ideje: XIV. század
Építészeti stílus: gótikus
Beépítési mód: szabadonálló
Építmény magassága: kb.6m + torony
Az épület története: Ecser eredetileg kunszállás volt, 1279-óta

Javaslat: Az ásatások befejezését követően helyreállítás, esetleg

Készítette: Wittek Krisztina, Vajk Ágnes

Forrás: Pamer Nóra régész - Budapest, 1962
Légifotók: Civertan Bt.

Kataszter az épített értékekről
EUROIL Co.

HRSZ: 21

Szentes

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

Cím: Kossuth tér 3.

Készítette: Wittek Krisztina, Vajk Ágnes
2007. május
Kategória: Műemlék

Tulajdonos:
Teleknagyság: 1200m2
Rendeltetési mód: Református templom
Tervező: Fischer Ágoston
Építés éve: 1808-1826
Építészeti stílus: Klasszicista
Beépítési mód: szabadonálló
Építmény magassága: 50m
Az épület története: 1560-ban Szentes teljes lakossága (56 család)
reformátussá lett, így ők használták a régi katolikus templomot. 1715-re
Szentes lakossága gyarapodott (230 család) és kicsinek bizonyult az
egykori katolikus templom. Azonban 1746-ban hozott határozat alapján
vissza kellett adniuk a templomat az akkor igen csekély számú katolikusok
számára, mely 1747. július 27-én történt meg. A reformátusok engedélyt
kaptak arra, hogy templomot építsenek maguknak. Ezt súlyos kritériumok
nehezítették, de 1747 tavaszán elkezdődött az építkezés. A sok probléma
miatt elhúzódtak a munkálatok, azonban decemberre elkészült a templom.
Az 1760-as tűzvészben ez a templom is elpusztult, de 1761-re újjáépítették.
1771-ben magasabbra bővítették a tornyot, majd 1807-ben kibővítették a
templomot, és még magasabb tornyot építettek hozzá. 1863-ban orgonát
vettek, melyet 1908-ban korszerűbbre cseréltek.

Az épület leírása: A 40 métert meghaladó tornya klasszicista, az épület
többi része késő barokk stílusú. A főbejárat kőkeretes, szemöldökíves
kiképzésű, a torony legömbölyített sarkainál pilaszterek futnak. A kosáríves
oromzat fölött vasrostéllyal védet körüljáró látható. A torony kissé
magasított, rézből készült, gerezdes félgömbkupolával fedett. Az északi
homlokzaton a falpillérek közé szegmentíves ablakokat helyeztek. A déli
homlokzat 1891-óta hét pillérből álló támpillérsorral van megerősítve. A
templom nyugati vége egyenes záródású, sarkai le vannak kerekítve, a
főtengelyben szegmentíves szemöldökkel koronázott kétszárnyú ájtóval. A
belső térben kialakított kétemeletes karzat a templom északi, és két rövid
oldalán állnak. A terek lefedése csehsüveg boltozattal történt.

Védelem: Az országos műemléki jegyzékben 2751 számmal
nyílvántartott épület.
Javaslat
Forrás: Csongrád Megye Építészeti Emlékei - Csongrád Megyei Önkormányzat

Kataszter az épített értékekről
EUROIL Co.

HRSZ: 20

Szentes

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

Cím: Kiss Bálint u 2.

Készítette: Wittek Krisztina, Vajk Ágnes
2007. május
Kategória: Műemlék

Tulajdonos:
Teleknagyság: 2500m2
Rendeltetési mód: Református lelkészlak
Tervező: Navaro Ferenc
Építés éve: 1836
Építészeti stílus: klasszicista
Beépítési mód: oldalhatáron álló
Építménymagasság, szintszám: 8m, földszint
Az épület története: 1748-ban a reformátusoknak a parókiát is
vissza kellett adniuk a katolikusoknak, így saját parókiát építettek a
templomtól északra. Az akkori szokásoknak megfelelően az udvar
közepére építették, a gazdasági épületeket az udvar északi, a
tanulóházat pedig a nyugati részén helyezték el. 1760-ban a parókia
is leégett, melyet az eredeti alapokon újjáépítettek. 1836-ban a régi
elavult, rossz állípotú helyett új paplakot kell építeni, melyre meg is
kapták az engedélyt és az év végére el is készült.

Az épület leírása: Földszintes, magastetős, oszlopos tornáccal
ellátott nemesi kúriára emlékeztető épület, mely 6 lakószobából,
konyhából és pincéből áll. Az udart kőkerítéssel vették körül. 1858ban melléképületet és istállót építettek a meglévő épület mellé. A
tetőszerkezet konytyolt nyeregtetős, cserép borítással. Az utcai
homlokzat pilaszterekkel tagolt, eredeti nyílászárókkal.

Védelem: Az országos műemléki jegyzékben 2749 számmal
nyílvántartott épület.

Javaslat:

Forrás: Csongrád Megye Építészeti Emlékei - Csongrád Megyei Önkormányzat

Kataszter az épített értékekről
EUROIL Co.

HRSZ: 7507

Szentes

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

Cím: Széchenyi liget

Készítette: Wittek Krisztina, Vajk Ágnes
2007. május
Kategória: Műemlék

Tulajdonos:
Teleknagyság: 800m2
Rendeltetési mód: múzeum
Tervező: Török János
Építés éve: 1870
Építészeti stílus: klasszicista
Beépítési mód: szabadonálló
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.) Az étterem már 1873-ban megszűnt. Innentől
1888-ig a gimnáziumi tanfolyammal egybekötött fiúiskola
használatába adták, ezután 1912-ig városháza lett. 1913-ban a
Csongrád Vármegyei Történelmi és Régészeti Társulat múzeuma
lett. 1928-ban a nyitott tornácot beépítették. 1938-tól
Csendőriskolának alakították át, ekkor épült a lakószárny. 1947-től
áll előtte Borbereki Kovács Zoltán híres Magyar kubikos című
szobra. Az épületen emléktáblák vannak.

Az épület leírása: Az U-alakú klasszicista épület téglából épült
zsindelytetővel, nyugati hossza 42, déli hossza 19, szélessége
átlagosan 11 méter. A keleti oldalon a két szárnyépület között 20
méter hosszú nyitott folyosó húzódott, melyet 4 oszlop tartott. Az
oszlopközök kereszt és fekvő fakorláttal voltak ellátva. A tornácos
főbejárat a 8 ablakos nagy tánterembe vezetett. Az épületben
vendégszobák, a bérlők lakrészei valamint kiszolgáló és
mellékheléyiségek kaptak helyet.

Védelem: Az országos műemléki jegyzékben 2756 számmal
nyílvántartott épület.
Javaslat:
Forrás: Csongrád Megye Építészeti Emlékei - Csongrád Megyei Önkormányzat

