
Szentesi kápolna, csongrádi emlékmő 

Szentes - Az eddig befolyt adományok kétszeresét kellene összegyőjteni 4 év 
alatt ahhoz, hogy az eredeti elképzelés szerint épüljön meg Szentesen a Szent 
György-kápolna. Csongrádon augusztusban avatnák az Országzászló emlékmővet: 
eddig 305 ezer forint győlt össze rá. 

Tavasszal 8 méter magasra nıhet az a téglaépítmény 
Szentesen, amelynek tetejére egy imára kulcsolt kezet 
ábrázoló, 4 méter magas szobor kerülne – legkésıbb 
2013-ig, a Szent György-kápolna építési engedélye 
akkor ugyanis lejár. A Kossuth-díjas építész, Csete 
György az 1946-ban meggyilkolt szentesi 
rendırkapitány, Lakos József nevét viselı baráti 
társaság felkérésére tervezett egy kultikus helyet a 
terror áldozatainak tiszteletére. Hét év elıkészítés 
után tavaly megkezdıdött a kivitelezés a Somogyi Béla 
és a Daru utca sarkán, de csak 6 méter magasra 
jutottak a csonkakúp-formájú emléktorony építıi, akik 
az ügy pártolóiként pénz helyett a szakértelmüket ajánlották föl. Ha enyhül az idı, 
megint lesz dolguk, hiszen folytatódhat a falhúzás – egy helybéli ugyanis 100 ezer 
forintot adományozott a kápolna építésére. Utóbbi felajánlás azért is érdemel 
figyelmet, mert eddig nem egész 3 millió forint győlt össze, de ennek csak a tizedét 
adták a szentesiek. 
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Tavasszal 2 métert nıhet a szentesi Szent György-kápolna téglaépítménye, de a tetejére 
tervezett szoborra még várni kell. A szerzı felvétele
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– Ha elkészülünk az építménnyel, lefedjük, utána ismét a győjtésre koncentrálunk. A 
hátralévı 4 évben 5 millió forintot kell elıteremtenünk, hogy az eredeti 
koncepciónak megfelelıen bronzból készíttethessük el a 4 méteres szobrot – mondta 
lapunknak Imre Károly. A Lakos József Baráti Társaság ügyvivıje hozzátette, nincs 
kıbe vésve, hogy bronzból készüljön a szobor, lenne olcsóbb megoldás is, de errıl 
még nem egyeztetett a tervezıvel. A városvezetés segítségére viszont nem 
számítanak, mert korábban mindkét politikai oldal megvétózta, hogy a teret Lakos 
kapitányról nevezzék el. 
 
Csongrádon augusztus 20-án avatnák fel a város új Országzászló emlékmővét. A 
közadakozás 2008 végén kezdıdött, eddig 305 ezer forint folyt be a Csongrád Város 
Képzımővészetéért Közalapítvány számlájára. Héjja István önkormányzati képviselı, 
az emlékmőállítás kezdeményezıje elmondta, két változatról készültek tervek, de 
hogy melyik kerül a mozi elıtti térre, illetve milyen anyagból és mekkora méretőre 
formázzák, az attól függ, mennyi pénzt sikerül összegyőjteniük. A legolcsóbb verzió 1 
millióba, a legdrágább 2,5 millióba kerülne.  
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