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Családja, kollégái és az állami vezetők jelenlétében temették el 

Végső búcsú Bessenyeitől 

Törőcsik Mari is elbúcsúzott Bessenyei Ferenctől MTI Fotó: Kovács Attila 

Egymilliós segítség 
Makóról Ázsiának 
A makói képviselő-testület tegnap rendkívüli ülésen úgy döntött, 
hogy a Magyar Vöröskereszt számláján keresztül egymillió forinttal 
támogatja az ázsiai szökőár túlélőit. A testület elfogadta továbbá, 
hogy jövő pénteken, január 21-én este 6-tól jótékonysági koncertet 
szerveznek a Hagymaházban, amelynek teljes bevételét a károsultak-
nak juttatják el, a rendezvény költségeit is az önkormányzat állja. 

A tulipánhagyma a fekete madarak kedvence 

Varjak lakmároznak 
a Széchenyi téren 

KÖRKÉP 

ALGYÖ. Ma a faluházban 
vegyesiparcikk-vásárt 
tartanak 9 és 12 óra között. A 
Gyevi Art Kulturális 
Egyesület (Parlandó 
Énekegyüttes) idén is szívesen 
fogadja a támogatók adójának 
egy százalékát. Adószámuk: 
18469927-2-06. A befolyt 
összeget az idei, Algyőn 
megrendezendő 
kulturális eseményekre 
fordítják. 

BALÁSTYA. Ma délelőtt 10 és 
13 óra között vöröskeresztes 
akciót rendez a művelődési 
ház a helyi vöröskeresztes 
szervezet együttműködésével 
az ifjúsági klub helyiségében. 
A rászorulók ingyencsen 
válogathatnak a jó minőségű 
ruhaneműk között. 
Ugyanebben az időben 
várják a felajánlásokat is a 
szervezők. 

DESZK. Hetedik alkalommal 
rendezik meg 2005-ben a 
dcszki Maros menti fesztivált, 
amely a környező települések 
általános iskolás korú, 
tehetséges gyermekeinek ad 
bemutatkozási, bizonyítási 
lehetőséget. A verseny 
különböző időpontokban, 
több művészeti ágban zajlik, 
mint például vers- és 
prózamondás, szólóhangszer, 
népdal, színjátszás, néptánc 
és egyéb tánc. A 
fesztiválra január 14-ig lehet 
jelentkezni. Bővebb 
információ kérhető 
személyesen a deszki 
faluházban Bene Ildikótól, 
vagy a 62-271-510-es 
telefonszámon. 

FORRÁSKÚT. Az Általános és 
Alapfokú Művészeti Iskola 
pénteken délután 5 órától 
rendezi meg újévi koncertjét a 
jerney János Művelődési 
Házban. Az iskola 
növendékei és tanárai 
szeretnék, ha a szülők, 
rokonok, ismerősök, barátok 
megismerkednének a zenei 
tanszakon tanuló diákok 
legjobbjaival. A 
hangversenyen nemcsak a 
tanulók adnak számot 
tudásukról, hanem 
valamennyi tanszakon tanító 
tanár is fellép. A belépőjegy 
ára 300 forint, jegyek 
elővételben az iskolában 
válthatók, illetve a 
helyszínen is 
megvásárolhatók. 

KISTELEK. A 
rendezvényházban ma este 5 
órától tartja találkozóját az Ifjú 
Kistelekiek Szervezete, 6 órakor 
pedig a Tai Chi tanfolyam 
kezdődik. A sportcsarnokban 
tömegsportnapra várják este 6 
órától a mozogni vágyókat. 
Sportolási lehetőségek: acrobik, 
pingpong, esocsó, falmászás, 
tollaslabda. 

PUSZTAMÉRGES. Ma délután 2 
és 4 óra között kedvezményes 
ruhanemű- és cipővásárt 
rendeznek a művelődési ház 
előterében. Felnőtt- és 
gyermekruhák, cipők széles 
választékával várják az 
érdeklődőket. 

SZEGED. A Millenniumi 
Kávéházban ma este 6 és 9 óra 
között a sakk-klub tart 
foglalkozást. Várhídiné Szabó 
Erzsébet kiskundorozsmai 
festőművész Kiállítása 
március 31-ig tekinthető meg, 
naponta 10 és 22 óra között a 
Novotel Szeged szálloda Coté , 
lardm éttermében, valamint 
a Huszka- és a 
Dankó Teremben. 

SZŐREG. A Művelődési Házban 
délután 4 órakor kezdődik a 
nyugdíjasklub összejövetele. 

ZSOMBÓ. A művelődési házban 
ma este 7 órától tartják a 
callanctics torna idei első 
foglalkozását. 

Több százan kisérték utolsó út-
jára tegnap Bessenyei Ferencet, 
a nemzet színészét, Hódmező-
vásárhely szülöttét Budapesten, 
a Farkasréti temetőben. 

A kétszeres Kossuth-díjas, kiváló 
művészt, a Nemzeti Színház örö-
kös tagját december 27-én, 86 
éves korában érte a halál. A Far-
kasréti temetőben, a Makovecz 
Terem előtt elhelyezett ravatalnál 
Hiller István kulturális miniszter 
mondott búcsúbeszédet, amiben 
hangsúlyozta: Bessenyei Ferenc 
nevéhez a regi, nagyformátumú 
színészet fűződik, az amelyben a 
kimondott szónak súlya van, és 
az emberi cselekedetnek hitele. 
Bessenyei tragikus történelmi 
hősöket alakított és piciny, nevet-

séges embereket, de nála ők is 
nagyra nőttek - mondta a mi-
niszter, emlékeztetve arra, hogy a 
színművész majdnem fél évszá-
zadot töltött színpadon, 230 
színpadi szerepet játszott el, 50 
film őrzi játékát az utókornak. A 
gyászszertartáson megjelent töb-
bek között Mádl Ferenc köztársa-
sági elnök és Gyurcsány Ferenc 
miniszterelnök. A katolikus egy-
ház tridenti rítusú, a család kéré-
sére latin nyelven tartott szertar-
tása előtt a színészóriástól és pá-
lyatárstól búcsúzott lordán Ta-
más, Huszti Péter, Csernus Mari-
ann színművész, valamint Törő-
csik Mari, a nemzet színésze, aki 
a koporsó előtt úgy fogalmazott, 
„magával megint elment az én 
életem egy része is". A színészek 

élete tünékeny, „de maga, meg-
győződésem, beleégett, belekö-
vúlt a Nemzeti Színház múltjá-
ba, mint a legnagyobbak". A bú-
csúzók többek között Otellót, 
Bánk bánt, Kossuthot, Széche-
nyit, valamint Teviét idézték fel 
Bessenyei Ferenc legemlékezete-
sebb alakításaiként. 

A nemzet színészének búcsúz-
tatása előtt hangfelvételről leját-
szották Vörösmarty Mihály A 
vén cigány című versét Bessenyei 
Ferenc előadásában, a koporsó 
sírba tétele előtt Ady Endre Kö-
szönöm, köszönöm, köszönöm 
című költeménye hangzott el fel-
vételről a színész előadásában. 
Az egyházi szertartás befejezése 
után Raksányi Gellért, a nemzet 
színésze szavalta el a Szózatot. 

A városközpontban a téli hó-
napokban varjak csemegéznek. 
A szántóföldek már nem kínál-
nak nekik élelmet, így berepül-
nek a sűrűbben lakott terüle-
tekre. Szeged főterének növé-
nyeit hálókkal védik a hívatlan 
látogatóktól. 

Virradattól sötétedésig varjak ká-
rogásától hangos Szeged belváro-
sa. A madarak jobb híján az em-
berlakta területeken keresnek 
élelmet, hiszen a szántóföldön 
már nem találnak ennivalót. A 
fekete szárnyasok csapatokban 
köröznek a Széchenyi téri virág-
ágyások fölött, ám ezen a terüle-
ten nem sok lakmározni való 
akad számukra. A korábban 
kiültetett növényeket ugyanis 
raschel hálóval védik az éhes, hí-
vatlan látogatóktól. Kovács Já-

nos, a Szegedi Környezetgazdál-
kodási Kht. közterület fenntartá-
si igazgató helyettese elmondta, 
eddig minden évben problémát 
jelentett, hogy a hideg beálltával 
a varjak megszállták a várost, és 
élelmet keresve kikaparták a 
földben telelő növényrészeket, 
előszeretettel csipegették a tuli-
pánhagymákat. Az igazgatóhe-
lyettes hozzátette, azért döntöt-
tek a nem éppen szép látványt 
nyújtó „behálózás" mellett, mert 
több millió forintot költenek a 
virágokra, így ezek megóvását is 
fontosnak tartják. 

A raschel hálós megoldást - az 
idén először - csak a Széchenyi 
téren alkalmazzák, a tél végén, 
márciusban felszedik a varjak el-
len védelmet nyújtó zöld háló-
kat. 

NY. É. 

Fotópályázat 
A költő születésének 100. évfordulójára „születés-
napomra" címmel országos fotópályázatot hirdet 
az EURÓRA kulturális közhasznú alapítvány és a 
Xerox Magyarország. A szervezők olyan egyedi al-
kotásokat várnak, amelyeket verssorok, gondola-
tok inspiráltak és arról beszédesek, mit tett magáé-
vá a fotós József Attila szellemiségéből. A legfeljebb 
öt darab alkotást digitális formában március 1-jéig 
kell beküldeni, a legjobbakat kiállítják a Magyar 
Sajtó Házában április 3-ától, amikor eredményt 
hirdetnek. Bővebb felvilágosítást a foldvary@pres-
sinform.hu e-mail címen lehet kérni. 

Gaál Béla 
börtönképei 
Tüske János bv-ezredes, a Bács-Kiskun Megyei 
Büntetés-végrehajtási Intézet parancsnoka nyitja 
meg ma 11 órakor a Szegedi Fegyház és Börtön Do-
rozsmai úti épületében Gaál Béla fotóművész A 
helyzet foglyai, a fogoly helyzete című kiállítását. 
Gaál Béla 1996 és 2000 között a szegedi Csillag 
börtön sajtóreferense volt, jelenleg ugyanezt a 
munkát végzi a Bács-Kiskun megyei intézetben. 
Több mint egy évtizede örökíti meg fényképezőgé-
pével a börtönélet pillanatait. 

A varjak kedvence a tulipánhagyma. A hálóval védett növényekhez 
n e m j u t n a k h o z z á a z é h e s m a d a r a k Fotó: Miskolczi Róbert 

Csak annyit látott, hogy a mesterek fúrtak-faragtak, majd felgyulladt a villany 

Napelem Eszti néni mórahalmi tanyáján 
Két mórahalmi tanyát ingyen szerelt fel 
napelemes rendszerrel egy kaposvári vál-
lalkozó, miután egy rádióriportban el-
hangzott, hogy Magyarországon renge-
teg tanyán nincs villanyáram. A 83 esz-
tendős Gábor Józsefné Eszti néni ta-
nyáján 1956 óta most először gyulladt fel 
a villany 

- Kész vagyunk, fiúk? Igen! És lón vilá-
gosság! - ezek voltak a kaposvári nap-
elemes rendszer szerelőinek utolsó sza-
vai november végén a mórahalmi Eszti 
néni tanyáján, majd gombnyomásra vi-
lágosság támadt az épületben. Előtte 
azonban történt egy s más. Egy rádióri-
portban elhangzott, hogy Magyarorszá-
gon a XXI. század elején még mindig 
rengeteg olyan tanya van, ahol nincs 
áram. A műsort hallotta egy kaposvári 
vállalkozó, Orbán Lajos, aki 2001 óta 
foglalkozik napenergia által létrehozott 
villamos rendszerek fejlesztésével. Az 
ügyvezető igazgató felajánlotta a móra-
halmi önkormányzatnak, hogy két ta-
nyát ingyenesen felszerel a rendszerrel. 

A helyi tanyagondnokok és a képvise-
lő-testület választotta ki, melyik két ta-
nyában legyen világosság. A 83 esztendős 
Gábor Józsefné, Eszti néni öt-hat kilomé-
terre lakik Mórabalom központjától. 
Földúton visz az út a csendes kis tanyáig, 

előtte egy oszlopon meredezik a napener-
giát összegyűjtő napelem. Eszti néni 1956 
őszén, mindenszentekkor költözött ki. 
Hat gyermeket: három fiút és három lányt 
nevelt fel. Férjét 1988-ban vesztette el, az-
óta él egyedül. 

- Másoknak természetes, hogy meg-
érintik a kapcsolót és világosság lesz. 
Nekem ilyenkor az jut az eszembe, hogy 
ezt az önkormányzatnak köszönhetem. 

Korábban gyertyával világítottam, nem 
sok fényt adott. Decemberben voltam 
szemészeten. Azt mondta az orvos, 
nincs semmi bajom, jól látok - mesélte 
vidáman Eszti néni. Megmutatta a gyer-
tyacsonkot és a petróleumlámpát - ezek-
re már nincs szüksége. Csak akkor kell 
elővenni a régi „világosságot", amikor 
hosszabb ideig nem süt a nap és nem 
töltődik fel az akkumulátor. 

OLCSOBB MINT A VEZETEKES 
- Egy tanya ellátása vezetékes árammal átla-
gosan 1,5 millió forintba kerül. A napelemes 
megoldás ennek a tizede - magyarázta Nóg-
rádi Zoltán, Mórahalom.polgármestere. - Sze-
retnénk, ha a nemzeti tervbe bekerülne a ta-
nyavilág is, a későbbiekben pedig banki hitel-
ből, önkormányzati és uniós támogatásokból 
szeretnénk folytatni a napelemes áramellátás 
kiépítését - tette hozzá Nógrádi, aki külön 
megköszönte a sajtó, a Délmagyarország se-
gítségét is, hiszen így jutottak e l az informáci-
ók a vállalkozóhoz. 

A napelemes készülék csak a lámpák és 
a rádió működtetéséhez elegendő áramot 
termel, de ez nem zavarja Eszti nénit, hi-
szen tevéje nincs, a lányai pedig mosnak 
rá. A rádiót viszont annyira szereti, hogy 
még a drága elemet sem sajnálja belőle, s 
még a kertbe is magával viszi a készülé-
ket. 

Eszti néni mindennap bemegy Mó-
rahalomra, ellátogat tanyaszomszéd-
jaihoz. Azt mondta, legjobban az em-
beri szó hiányzik a magányos embe-
reknek. A 83 éves asszony kerékpárral 
közlekedik. Az út Mórahalomig 20 
vagy 25 perc. Attól függ, szembeszél 
fúj-e. 

A.T.T. 
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Az o s z l o p t e t e j é n m á r o t t a n a p e l e m Fotó: Gyenes Kálmán 


