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A Zöldfa utcában élő Mol -
nár család tagjai büszkék is a
fiúra, segítik is lehetőségeik
végső határáig, meg féltik is
őt ettől a roppant erőkifejtést
igénylő sporttól. Sajnos egy-
szer már bekövetkezett leg-
rosszabb rémálmuk, egy ver-
senybaleset. A nemrégiben
ren dezett sümegi Kinizsi-
Toldi versenyben indult, de
már az első versenyszámban
balesetet szenvedett, combjá-
ra esett egy 140 kilós beton-
golyó. Misi ennek ellenére
végigküzdötte a versenyt. Aki
kíváncsi a tarhosi fiú sümegi
szereplésére, nézze meg a tele-
vízióban, a TV2-n a verseny
összefoglalóját szeptember
27-én, szombaton 11.25-től. 

A nagyon halk szavú erős
legény egyébként cukrásznak
tanul, ez az utolsó éve a békés-
csabai kereskedelmi és ven-
déglátóipari középiskolában.
Mindig erős fizikumú volt.
Már 16 évesen egy felnőtt férfi
munkáját végezte, zsákolni
ment, hogy zsebpénzt szerez-
zen, ebből vették számítógé-
püket, amely ma a többi erős-
emberrel való kapcsolattartás
elsődleges eszköze. Különcsé -
gé ről árulkodik hatalmas és

szép kaktuszgyűjteménye is.
Edzéskörülményei finoman

fogalmazva nem optimálisak.
A család kertes házának udva-
rán, mondhatni baromfiudva-
rán edz, tyúkok és kacsák kö -
zött. Nem messze a Mihály

nevű tehén figyeli a napi 1-2
órás edzéseket, ez az állat volt

a fődíja a falunapi erősember
versenynek. Az eszközöket:
fekve nyomó padot, súlyokat,
súlyemelőket, de még a be -
tonból öntött óriási (130 és 100
kilós) golyókat is édesapja, va -
lamint nagyon segítőkész más
családtagjai készítették, hogy
segítsék a fiú edzéseit, teveit.
Misi korábban súlylökő volt, a
Békéscsabai Előre atlétája,
azonban az iskolával nem
tudta összehangolni az edzé-
seket, ezért abbahagyta. Utá -
na talált rá arra a sportra,

amit a lehető legközelebb érez
magához. Megismerkedett Fe -
kete Lászlóval, tagja lett a
Natúr Erős Emberek Szövet -
sé gének. A kifejezésben a
„natúr” szó azt jelenti, hogy
ellenzik és elvetik a dopping-
szerek használatát. Molnár
Mihály számára a legfonto-
sabb most az izomzat gyarapí-
tása sok edzéssel, és a megfe-
lelő táplálkozás. Utóbbi sok és
gyakori étkezést jelent, kiugró
fehérjebevitelt. Ez jelenti a
legnagyobb gondot a család
számára, ahol sajnos csak egy
kereső van. Eddig kisebb se -
gítséget kaptak kevés szpon-
zoruktól (Csapó Pékség, Bé -
tak Kft., Agro-Déló Kft, Tar -
hosi Szarvasmarha Kft.), de a
továbblépéshez további támo-

gatókra lenne szükség. Akik
megéreznék a reklámlehetősé-
get ebben a fiúban, aki mint
Fekete László erősember fo -
gal mazott „nyers paraszti
erő”, és egy olyan sportban
próbál szerencsét, amelyre
Nyugaton és Amerikában egy
egész showbiznisz épül, óriási
reklámerőt képvisel, és ná -

lunk is jelentős számú érdek-
lődőt vonz.

A község polgármesterének
ígéretét bírják a Molnár csa-
lád tagjai, hogy egy használa-
ton kívüli helyiséget kapnak,
ahol berendezhetnek egy
edzőtermet, hiszen a mostani
baromfiudvaros megoldás
méltatlan és nem tartható
sokáig. Közeledik az esős idő-
szak, a sárban pedig még
fokozottabb a balesetveszély.
Bár Misi nagyon elszánt, mint
lapunknak elmondta, ő még
havazás közepette is edzeni
fog. Ám ha Tarhoson edzőte-
rem alakulhatna ki, talán más
fiatalok is elkezdhetnék a
sportolást, értelmes elfoglalt-
ságot találva maguknak. 
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Támogatókat keres Tarhos legerősebb embere
DOPPINGSZER NÉLKÜL AKARJA KIHOZNI A TESTÉBŐL A LEHETŐ LEGTÖBBET MOLNÁR MIHÁLY

Idén május elsején a Község Legerősebb Embere
címet nyerte el Tarhoson ifj. Molnár Mihály. A 19
éves fiatalember azóta arra készül, hogy nemzet-
közileg jegyzett erősember versenyző legyen, de
a körülmények nem túl kedvezőek. Családján
kívül másokra eddig nemigen számíthatott.

Molnár Mihály bankszám  -
laszáma: 11773339-

00608811. Minden segítsé-
get örömmel elfogadnak.

Molnár Mihály éppen egy 400 kilogramm tömegű kerékabroncsot emel. Erőemelő edzésein 140 kilóval fek-
venyom, 160-nal guggol, 210 kilót felhúz

A TŰZ KÖZELÉBEN

– valljuk be – mindannyian szeretünk melegedni. Nosztal gi -
kusan úgy is mondhatjuk, hogy nehéz a húsosfazekaktól búcsút
venni. Ép erkölcsi érzékű emberek azonban tekintettel vannak
másokra is, bizonyos arányokra is.

Nem úgy ezek. Ezek már elfelejtették, honnan hozta őket vissza
a hatalomba a Big Brother, meg hogy milyen autófényezőnek lenni.

Most viszont már érzik, hogy kotródniuk kell a tűz- avagy a
húsosfazekak mellől. Nekik, akik a kutyát meg az azt csóváló
farkat alkotják. Érzik vesztüket. Összevissza kapkodnak, min-
dent megpróbálnak a maradás érdekében. Egyszer egymást
vádolják a bajokért, látványosan szakítanak. Aztán összebé-
külnek: a kutya barátságosan vakkantgat, a farok elegánsan
leng jobbra-balra. Abban reménykednek, hogy a gazdi nem
veszi észre, hogy eltűnt a kolbász a konyhából, meg hogy elhord-
tak már mindent a tolvajok az udvarról.

De bizony észrevette. Főleg a gyomra korgásától. Szánja-bánja,
hogy Pomádé király módjára hitt a magukat illető, hízelgő sarla-
tánoknak. A gyerek már elkiabálta, hogy meztelen a király. Meg
ő maga is érzi a saját bőrén a ruha hiányát. Hűvösödik az idő…
Nehéz is lett volna észre nem vennie, hiszen Tavaszodon, akarom
mondani Őszödön maga az élcsahos és elvakkantotta a titkot.

Úgyhogy, ügyeskedő, szemfényvesztő testvéreink, most már felesle-
ges a vad csapkodás, vagdalkozás és a bájvigyorgás. A hűtlen kutya
elcsapásáig csak percek, órák vannak hátra. A színészkedés, a „te
voltál hűtlenebb!”, „te loptál többet!”, a „játsszuk tovább együtt a
hű házőrzőt” jelenetek nevetségesek is lehetnének gazduramnak, ha
a kapunk belüli látvány nem lenne olyan siralmas. De mivel azt,
hiába a trükkök százai, a kiebrudalás elkerülhetetlen.

Juhász János

A lapunkban megjelenő olvasói levelek tartalmával, nem
szükségszerűen ért egyet a szerkesztőség. A levelek lerö-

vidítésének és szerkesztésének jogát fenntartjuk.
A Békési Újság postacíme: 5630 Békés, Pf. 61. 

Elektronikus postacím: bekesiujsag@globonet.hu.

Mini csoport indul a Békés Városi Kulturális Központban az
Energy Dance Cool Hip-Hop Táncszínház szervezésében óvo-
dás korú gyermekek (3,5-6 évesek) részére. Heti egy alkalom-
mal 2x45 perc, keddenként délután fél 5-6 óráig. Havi tandíj:
3700 Ft/fő. Az órákon a gyermekek játékos formában ismerked-
hetnek meg a divattáncok világával.

Első bemutató óra kezdési időpontja szeptember 30-án, kedden
délután fél 5-kor. A csoport kellő számú jelentkező esetén indul!

Érdeklődési és előzetes bejelentkezési lehetőség a bemutató órá -
ra: Karáné Vidó Kata táncpedagógusnál a 20/ 936-27-34-es tele-
fonszámon. Információk a tánciskoláról: www.energydancecool.hu

Tánc óvodásoknak

Eszközökre egymillió
Egymillió forintot nyert a Békési Kistérségi Iskola Dr. Hepp

Ferenc Tagintézménye a közelmúltban egy multinacionális cég
országos pályázatán. A békési iskola pályázati anyaga közel 400
iskola közül érdemelte ki a támogatást, melyet eszközbeszer-
zésre, sporteszközök vásárlására fordíthatnak. 

A hivatalos eredményhirdetési ünnepségre október 7-én
kerül sor Budapesten, ahol az utalványok átadása mellett meg-
lepetés gyermekprogramokkal várják az iskolai delegációk
négy-négy gyermekképviselőjét. Misi 100 kilogrammos betongolyó „játékszerét” is a család készítette el
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A zittauiak egy ott élő ma -
gyar, Wendler Erzsébet révén

kerültek kapcsolatban Békés -
sel még 2005-ben. Akkori
első látogatásukat a reformá-
tus egyházközség és az ennek
keretében működő nőszövet-
ség vezetői és tagjai már két-
szer viszonozták. Zittau a
keleti területen, Szászország -
ban fekvő, egykor nagy múltú
város. Mostanság hasonló

gon dok sújtják, mint minket:
elvándorlás, munkanélküliség,

kilátástalanság. Egyebek mel-
lett erről beszélgettek a ma -
gyar vendéglátókkal a Sonja
Sonntag vezette német dele-
gáció tagjai, amikor Izsó Gá -
bor polgármester fogadta őket
a Városházán. Érdeklődésükre
a polgármester a városban
működő, általa erősnek minő-
sített civil életről beszélt, kie-

melve azt a két szervezetet,
melyet az új városvezetés hí -
vott életre, a Roma Koordiná -
ciós Tanácsot és a Vállalkozói
Tanácsot. A németek élénk
érdeklődést mutattak a mun-
kaügyi helyzettel kapcsolat-
ban is, annál is inkább, mert
náluk 25 százalékos a tényle-
ges munkanélküliség (ott nem

trükköznek az adatokkal,
mint nálunk). 

Háromnapos látogatásuk
alatt módjuk volt ellátogatni a
Szent Lázár Alapítvány és a
Rehabil Kft. foglalkoztatóiba,
ugyanis hasonlókat ők is
működtetnek főleg értelmi
fogyatékosok fiatalok számá-
ra, és érdekelte őket a magyar

gyakorlat. Felvették a kapcso-
latot a Békési Német Kisebb -
ségi Önkormányzattal, amely
szervezet a mezőberényi né -
met evangélikus templomba,
Elekre a honi német kisebbség
egyik fellegvárába, és szabad-
kígyósi kastélyba utaztatta
őket. Sonja Sonntag a Békési
Újságnak úgy nyilatkozott,
hogy óriási hatást tett rájuk a
Vésztő-Mágori Történelmi
Emlékhely megtekintése is.
Eme kirándulások hatására
immár lényegesen többet tud-
nak Magyarország, ezen belül
a magyarországi németség
történelméről.

Részt vettek a Madzagfalvi
Napok több programján, és
különösen megragadta őket,
mennyire sokan eljöttek a ren-
dezvényekre és még in kább,
hogy hányan vettek részt ben -
ne önkéntes segítőként, szer-
vezőként. Kiemel ték még a
Békés bemutatkozik a békési-
eknek kiállítást, amely megíté-
lésük szerint át fogó képét adta
településünk életének. Meg -
kós tolták a bé kési kötött ga -
luska levest, ilyet hazájukban
biztosan nem ettek korábban. 

– Igen jól sikerült a látoga-
tás, a németek már búcsúzás-
kor tolmácsolták újabb meg-
hívásukat hozzájuk – mondta
lapunknak a házigazdák veze-
tője, Katona Gyula reformá-
tus vezető lelkipásztor. 

A kapcsolat tehát megma-
rad, sőt a partnerségben fan-
táziát látó Szent Lázár Alapít -
vány bekapcsolódásával felte-
hetően még élénkebbé válhat. 

Szegfű Katalin

A magyar történelemmel és a kötött 
galuskával ismerkedtek 

Közel három év után látogatott ismét Békésre a
németországi Zittau város delegációja, a
Demokratikus Nőszövetség hét tagja, akik a
Békési Református Nőszövetséggel, és a gyüleke-
zettel tartják a kapcsolatot. Látogatásuk éppen a
Madzagfalvi Napok idejére esett.

A németországi Zittau város nőszövetségének delegációja békési vendéglátóikkal az 1100 literes óriási
bográcsnál, melyben a 2008 adagos kötött galuska leves főtt. Jobb szélen a lapunknak nyilatkozó Sonja
Sonntag, a küldöttség vezetője

Kati: – Református hátterű
családból származom, de nem
voltunk vallásosak, még kará-
csonykor sem mentünk el a
templomba. Nem ismertük
Istent. Édesapám viszonylag
fiatalon, 1998-ban elhunyt.
Veres Péter téri lakásunkban
édesanyámmal laktam. Ott, a
Veres Péter téren ismerked-
tem meg Pistivel. 

Pisti: – Fáspusztán nőttem
fel, Bélmegyer mellett, állami
gondozásban. Amikor onnan
kikerültem, kaptam 100 ezer
Ft-ot, amely tulajdonképpen
az összegyűjtött családi pótlék
volt. Míg mások elköltötték,

én gyűjtögettem, nem is mer-
tem hozzányúlni. Amúgy sem
volt olyan nagy pénz. Ezzel
kezdtem az életet. Lehe tő sé -
gem volt arra, hogy mint volt
állami gondozott, állami bérla-
kásba költözzek, és öt évig
nem kellett bérleti díjat sem
fizetnem, csak a rezsit. A
lakásom a Veres Péteren volt,
Katiékhoz közel, csak a másik
lépcsőházban. Aztán megis-
merkedtem vele, jött a nagy
szerelem, és ahogy az lenni szo -
kott, összeköltöztünk, nem is
házasodtunk meg. Katiék la -
kásában laktunk. Én egy ideig
a békési csapatban fociztam. 

Kati: – Igen, együtt éltünk
a tömbben, de nem gondol-
tuk, hogy ez Isten szemében
helytelen lenne. Nem törőd-
tünk Istennel. Van egy bará-
tunk, aki akkor már a pün-
kösdi gyülekezetbe járt.
Tőle kaptuk meg a Jézus
élete filmet, amelyet
meg is néztünk. A
film végén van
egy felszólítás a
megtérésre, de
ekkor még nem
hatott ránk. 

Pisti: – Az -
tán 1999 áprili-
sában meghí-
vást kaptunk a
Hőzső utcai szak-
iskolába, ahol leve-
títették a Jézus élete
filmet. A film végén
mindketten el mond -
tuk a megtérők
imáját, de ezt nem
hangosan tettük,
csak magunkban.

Nem beszéltünk Katival erről
az élményről, pedig mindket-

tőnkben benne
volt, hogy meg
kellene beszélni. 

Kati: – Féltünk, hogy mi
lesz, ha elmondjuk a párunk-
nak, hogy megtértem, és
akkor ő esetleg azt mondja,
hogy annyi, vége lesz közöt-
tünk mindennek, mert a
másik nem tudja elfogadni ezt
a döntést. Sokáig forgolód-
tunk az ágyban, nem beszél-
tünk egymással, de nem is

tudtunk elaludni. Végül
megtört a jég, és meg-
beszéltük. Mindketten
megtértünk, és Istenre
bíztuk az életünket. 

Pisti: – A megtéré-
sünk után nem volt
kérdés számunkra,
hogy a pünkösdi gyü-
lekezetbe fogunk járni.
Barátunk is ott volt, és
ismertünk onnan egy
családot. Tudtuk,
hogy nem fogják jó
szemmel nézni, hogy
élettársak vagyunk, és
meg is mondták, hogy
ez nem helyes dolog.

Májusban bemerítkeztünk, és
júniusban összeházasodtunk,
de úgy döntöttünk, hogy pár
hétig az említett dolog miatt
külön élünk. Házasságunk
után ismét összeköltöztünk. 

Kati: – Beépültünk a gyü-
lekezetbe, a férjemet tavaly
augusztusban a pünkösdi
gyü lekezet presbiterévé vá -
lasz tották. Érezzük Isten ke -
gyelmét. Szép családi házunk,
munkahelyünk van, a fiunk
már nyolcéves. 

Pisti: – Feleségem egy cég
területi képviselője, én pedig
egy helyi vállalkozásban dol-
gozok. Úgy érzem, Isten gaz-
dagon megáldott bennünket.
A gyülekezetben a 11-14 éves
fiatalokkal foglalkozunk, egy
házi csoport keretein belül.
Számunkra nagyon fontos volt
„A nagy találkozás”, mert
valóban akkor találkoztunk
Jézus Krisztussal, Aki meg-
változtatta az életünket.

Mucsi András

Egy igazi nagy találkozás – Kati és Pisti története
A nemrégiben megjelentetett 2009-es Békési
Újság Kalendáriumban olvasható egy összegző
cikk „A nagy találkozás” című evangelizációs soro-
zatról, amelynek jövőre lesz tízéves jubileuma. Az
esemény után több békési élete is megváltozott.
Példa erre Nagy István és felesége Kati, akik ekkor
találkoztak Jézus Krisztussal, és a film megtekin-
tése után átadták az életüket a Megváltónak. 

Egy hónapos előadássorozat
a Biblia Éve kapcsán

A békési keresztény gyülekezetek közösen állították
össze azt az október-novemberben sorra kerülő előadás-
sorozatot, melynek az idei évre meghirdetett Biblia Éve
ad apropót. 

A rendezvények a Galéria nagytermében lesznek az aláb-
biak szerint:

Október 14. kedd 18 óra Simonfalvi Lajos: A Biblia hiteles-
sége. A biblia-kiállítás megnyitása is egyben.

Október 18. szombat 17 óra Dr. Kiss-Rigó László, szegedi
megyéspüspök: Társadalmi igazságosság a Szentírásban

Október 21. kedd 18 óra Dr. Reisinger János irodalomtör-
ténész: A Biblia és az irodalom – „Én is világot hódítani jöt-
tem” (A magyar költészet biblikus verseiből)

Október 25. szombat 17 óra Seidl Ambrus piarista gimnázi-
umi tanár, ezüstmisés szarvasi plébános: Szentírás a nevelőnk
– „Minden Istentől sugalmazott Írás hasznos a tanításra, az
intésre, a feddésre, az igazságosság oktatására” (2Tim 3,16)

Október 28. kedd 18 óra Dr. Szabó Pál egyetemi tanár: A
Biblia kezdetei

November 4. kedd 18 óra Dr. Krooh Norbert egyetemi
tanár: A Biblia és a tudomány

November 8. szombat 17 óra Dr. Gáspár Róbert farmako-
lógus, egyetemi docens: Korszerű egészségügyi alapelvek a
Bibliában

November 11. kedd 18 óra Németh Pál református lelki-
pásztor: A Biblia és a Korán

November 15. szombat 16 óra Dr. Marjovszky Tibor egye-
temi tanár: Mire valók a Biblia eredeti nyelvei?

Utána 19 órától hagyományőrző Református Bál. 

A reformáció ünnepén sorra kerülő rendezvény a
református templomban lesz negyed tíztől:

Október 31. péntek Dr. Szilágyi Ferenc egyetemi tanár: A
Károli Biblia hatása a magyar nyelvre.

Az előadások ingyenesek. A kiállítással és előadásokkal
kapcsolatos információkat olvashatnak a most készülő
www.bekesibiblia.hu honlapon.
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Az erőművészt, aki 1955-
ben Békésen született, Erdei
Krisztina kérdezte. A „Ma -
gyar Hercules” – ahogyan a
világ 39 országában, ahol fel-
lépett elnevezték – elmesélte,
hogy nagyon vézna gyermek
volt, a nyolcadik osztályt 148
cm magasan és 48 kilósan
végezte el. Ezután kezdett ko -
molyabban sportolni Bé kés -
csabán. Cselgáncsozott, majd
15-16 évesen erőfejlesztésbe
fogott, és amikor 20 évesen
be hívták katonának, már nem
találtak rá való gyakorlóruhát,
erős felsőteste miatt. 

A sportolást nem hagyta
abba, és végre jöttek az ered-
mények. 1986-ban Magyaror -
szág Toldija lett. A visegrádi
palotajátékokon összesen 12
al kalommal győzött, ennek
hatására készítettek róla fil-
met japánok, melyet levetítet-
tek, minek következtében
Amerikába hívták a showbiz-
nisz világába. Mintha sorsa
minden állomása meg lett
volna írva. Mint erőművész
tizenháromezer (!) fellépés áll
mögötte, ennyiszer ment ke -
resztül rajta teherautó, leg-
alább kilencezerszer kapott el
puszta kézzel 30 kilós ágyú-
golyót. Fénykorában 60 centis
volt a bicepsze. 

Az erős embereket világ-
szerte nagyon kedvelik és tisz-
telik. Kuvaitban vállukon vit-
ték az emberek hoteljéig,

annyira felnéztek rá. Pakucza
József igyekezett mindenhol
ellesni a jó dolgokat, a keleti

országokban az önfegyelmet
és a belső békét gyakorolta, de
belemélyedt az arab kultúrába
is. Közelebbről megismerve –
mint mondta – az amerikai
mentalitásban is vannak pozi-
tív dolgok. 

Az első tíz évben felesége,
Ági és fia is elkísérte külföldi
útjaira, de később már egye-
dül járt fellépésről fellépésre,
hotelről hotelra. Talán ebbe is
fáradt bele, meg testének
állandó sanyargatásába is,
mert idén tavasszal úgy dön-
tött, befejezi páratlanul sike-
res pályafutását. Hazaköltöz -
tek Békés megyébe, most
Békéscsabán élnek, de a ter-
veik között egy sajtkészítő

vállalkozás elindítása szerepel
Csorváson – ezt már a feleség
mesélte a Békési Újságnak.
Azt is elmondta, hogy Bé -
késen él az erőművész édes-
anyja és testvére, szülővárosá-
val ők a legfontosabb kapcso-
lódási pontok.  

A közönségtalálkozóra visz-
szatérve, nagy élményt nyúj-
tottak a film és fotófelvételek,

melyek 20 éves pályafutásának
állomásait örökítették meg, de
Pakucza József attól sem zár-
kózott el, hogy ízelítőt adjon
mostanra csak kissé megcsap-
pant erejéből (visszavonulása
óta 15 kilót fogyott). 

Békésre ezúttal egy világ -
szer te nagy sikerrel előadott,
ke vés eszközt igénylő számot
ho zott. A közönség soraiból
ön ként vállalkozókat kért
egy vasrúd meghajlítására. Ez
persze rajta kívül senkinek
sem sikerült.

Pakucza József idén au -
gusz tus 20-án a Magyar Köz -
társaság Ezüst Érdemkereszt-
jét vehette át Sólyom Lász -
lótól.             Szegfű Katalin

Békésen született – világhírű lett
PAKUCZA JÓZSEF KELLEMES HANGULATÚ KÖZÖNSÉGTALÁLKOZÓJA

A Madzagfalvi Napok programjai között meg-
bújt egy olyan rendezvény, amelyre sokan ugyan
nem ültek be a kulturális központ nagytermébe
sajnos, ám aki ott volt, emlékezetes élménnyel
gazdagodott. Pakucza József erőművész végtelen
szerénységgel beszélt nem mindennapi életéről. 

Az utolsó este a nagyszín-
padnál legemlékezetesebb má -
szásainak filmjeit kommentál-
ta. Óriási élmény volt. Is me -
retes, hogy a világon összesen
tizennégy nyolcezer méternél
magasabb hegycsúcs van, ezek
közül Erőss Zsolt már hetet
megmászott (négyet első ma -
gyarként, hármat egyetlen ma -
gyarként), és persze élete célja,
hogy valamennyit meghódítsa
– bár ő nem szereti ezt a kifeje-
zést. Előadásából kiderült,
hogy végtelen tisztelettel visel-
tetik a természettel szemben,
talán azért, mert megtapasztal-
ta már annak minden erejét és
rejtélyét. A himalájai mászá-
sokkor nem ritka, hogy reggel
mínusz 20 fok van, amely a
napfelkeltét követően szinte
percek alatt kúszik fel plusz
30-ra. Folyton a viharfelhőket
figyelik, egy-egy hegymászás
sikere, de életük is múlhat
azon, időben észreveszik-e a
közelgő hóvihart.

Az idén negyvenéves Erőss
Zsolt neve akkor lett ország-
szerte ismert, amikor harma-
dik próbálkozására, 2002 tava-
szán feljutott a világ legmaga-
sabb hegycsúcsára a Himalája
hegységben lévő Mount Eve -
restre (ősi tibeti nevén a Cso -

molungmára), amely 8848
méter magas. Tettének értékét
növelte, hogy első és máig
egyetlen magyarként jutott fel
a csúcsra. Zsolt szerint a hegy-
mászás nem a sikerekről szól,
hanem a feladatokról, a ka -
landról, a természeti szépségek
élvezetéről, de főleg arról, hogy
túl kell élni. Sajnos már nem
egy expedíció, melyen részt
vett, ért véget tragédiával. A
mászások óriási megterhelést
jelentenek a legedzettebb test-
nek is.

– A hegymászás a termé-
szetjárás népszerű, de extrém
módja – vallotta Békésen
Erőss Zsolt, aki amikor nem

mászik és nem a következő
expedícióját készíti elő, akkor

síoktatással és hegyi vezetéssel
foglalkozik. A hegymászással
13 évesen testvérvárosunkban,
Gyergyószentmiklóson ismer-
kedett meg. Az ottani csúcsok
jelentették számára az első
kihívásokat és ott szerzett
élményei hatására kötelezte el
magát e sporttal.

A békési vetítésen láttunk
képeket afrikai túrájáról, a
Kilimandzsáró megmászásá-
ról, a pakisztáni-kínai határon
fekvő K2 hegycsúcs támadá-
sáról, amely egyébként még a
Csomolungmánál is merede-
kebb és szeszélyesebb időjárá-
sú hegycsúcsa, ide még nem
sikerült feljutnia. 

A Madzagfalvi Napokban
Erőss Zsolt személyében elő-
ször volt díszvendége, de re -
mélhető, hogy ez hagyomány-
nyá lesz. Izsó Gábor polgár-
mester a jövő évre egy vízi
kalandtúrára hívta meg Zsolt -
ot, aki mint a környezettuda-
tos életforma híve és hirdetője,

ezt a meghívást örömmel el -
fogadta.         Szegfű Katalin

Nagyon is a földön jár Erőss Zsolt, Magyarország
első számú hegymászója – derült ki a
Madzagfalvi Napok keretében megrendezett
találkozóból. A fiatalember, testvérvárosunk,
Gyergyószentmiklós szülötte mind díszvendég
jelent meg városunk legkomolyabb kulturális és
szórakoztató fesztiválján.

A hegymászó két lábon jár a földön

Ha valakit jobban érde-
kel e téma, ajánljuk nézze
meg ezeket a honlapokat:
hoparduc.hu és himalaja-
expedicio.hu

Mint annak idején az április végi menet-
rendszerinti Republic koncerteken, olyan
sokan vettek részt nézőként az esti zenei ese-
ményeken a Rendezvény téren. A Pink Floyd
Tribute Band koncertjén kicsit kevesebben
jelentek meg, akik ott voltak, javarész vájt
fülű érdeklődők voltak. Jó volt látni őket,
hiszen olyan sokan szeretik az eredeti Pink
Floyd, de az emlékzenekar zenéjét is. Persze
az is igaz, hogy akik a kommersz populáris
közízlés muzsikáját kedvelik, azoknak csa-
lódniuk kellett, mert mivel nem ismerik,
nem is értik meg a Pink Floyd egekbe szár-
nyaló művészi zenéjét. 

Nagy Feró és a Beatrice együttest is sokan
ismerik és szeretik. Tudják róluk, hogy ellen-
zéki, szókimondó zenekar volt már a hetve-
nes, nyolcvanas években is. Szövegcentriku -
sak, komoly, ítéletet és igazságot kimondó
volt mindig is Feró, olyan „ami a szívemen, a
számon” előadó. Nagy sikert arattak ezen a
koncerten is. Sokan vártuk már az alkalmat,
hogy városunk koncertszínpadán láthassuk-
hallhassuk őket.

Chaerlie is visszavártuk sokan az előző kon-
cert után, kedveltek a neki írt Lerch István,
László Attila és Horváth Attila szövegek, az
énekes előadásmódja pedig másokkal összeté-
veszthetetlen. 

Véleményem szerint a tizedik Madzagfalvi
Napok esti zenei kínálata, ide számítva még a
Torony Band fellépést is, megnyerő, rokon-
szenves lehetett a közönség számára, és
reménykedhetünk abban, hogy a következő
években is hasonlóan színvonalas programok-
ban lesz részük a békésieknek.               Zs. I.

Pink Floyd zene is szólt 
a Madzagfalvi Napokon

Az idei Madzagfalvi Napok esti
rockzenei koncertjei sok embert
vonzottak, s azt is meg kell állapíta-
ni, hogy joggal, hiszen színvonalas
előadók léptek színpadra ezen a
nevezetes békési rendezvényen.

Igazán sikeresnek mondható
a Madzagfalvi Napokon most

debütáló Kisállatsi mo gató, me -
lyet a három nap alatt becslések
szerint talán háromezren is
meglátogattak. Pap Zsolt ter -
mészet- és állatvédő aktivista, a
Házi Kis kedvenctartók Békési
Baráti Köre vezetője sokféle
állatot tudott bemutatni a
simogatóban. Volt ott gö rény,
patkány, nyúl, tengerimalac,
degu, afrikai óriás csiga, tör -
pehörcsög, japán táncoló egér,
teknős, mókus és többféle hal
is. A legnagyobb élményt a kis-
gyerekeknek nyújtotta a simo-
gatási-barátkozási lehetőség.

Kis kezek simogattak
kis állatokat

Virágos udvar-virágos ház:
Hidvégi Judit, Feketéné Lip -
csei Anikó, Ruczné Buda Ilo -
na és Püski Sándor. 

Ingatlan előtti közterület:
Szabó Zoltánné, Pap János,

Kovács Márta és Fehér Imre. 
Virágos balkon – veranda:

Rabatinné Sajben Edit és
Molnár Zita.

Különdíjasok: Baky utcai
óvoda (a Virágos közintéz-

mény kategória díjazottja egy -
ben, a Békési Faiskola különdí-
ját kapta), Marti Fe rencné és
dr. Andor Lászlóné (a Nefelejcs
Közhasznú Egye sület tárgyju-
talmát vehették át). 

A „Virágos Békés” pályázat díjazottjai

A X. Madzagfalvi Napok 
szépségkirálynője Czipó

Edit (Békés) a képen. Két
udvarhölgye: Gábor Bettina 

(Békés) és Puskás Martina
(Békéscsaba).
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– Igazgató úr! Hány
embert tudnak Önök foglal-
koztatni és milyen célzattal
teszik ezt?

– A Szent Lázár Alapítvány
három nappali intézményt
működtet. Mi nappali ellátó
és foglalkoztató intézmény
vagyunk. Az emberek hajla-
mosak a Lazarus Kft.-vel azo-
nosítani bennünket, azonban
valójában két különálló egy-
ség vagyunk, még ha sok
ponton kapcsolódunk is.
Mind ketten csökkent munka-
képességű embereket foglal-
koztatunk, ám más céllal és
más támogatási rendszerben.
Mi szociális nappali ellátó és
foglalkoztató intézményeket
működtetünk. Összességében
104 dolgozónk van, 90 ellá-
tott, és ebből 30 az új.
Tevékenységünkre jellemző,

hogy a munkavégzés mellett
biztosítjuk az ellátást is.
Részben külső orvosi segítség-
gel, részben egyéni, illetve
csoportos beszélgetésekkel
terápiás alkalmak keretében a
foglalkoztatottaink állapotá-
nak szinten tartása és javítása
érdekében. Célunk mindezek
mellett mindenkit a lehető
legkomolyabb munkába be -
vonni. Nem lekötni akarjuk
őket hiábavaló feladatokkal,

hanem igazi alkotó, termelő
tevékenységet biztosítani szá-
mukra, hogy érezzék, szükség
van rájuk és a munkájukra.
Ha érzik az alkotás, a munka
örömét, az javíthat az állapo-
tukon.

– Milyen típusú munkákat
végeznek?

– Egyrészt bérmunkát vál-
lalunk, elsősorban varrodai
tevékenységet, csomagolást,
összeszerelést. Ami igazán

érdekes azonban, azok a saját
termékeink: a tűzzománc óra-
előlap, címerek, logók, díszdo-
bozok, dísztükrök, piktog-
rammok, házszámok, városcí-
merek. De készítünk ilyet
kerámiából is. Hétköznapi
porcelán és kerámia tárgyakra
bármilyen kép égetése, akár
fotóról is. Patchwork (foltmo-
zaik) termékek, pl. női ruhák.
Saját tervezésű ruhák, áttört
mintás alsó és hálóruházat,

melyeket mi tervezünk, var-
runk, és magunk is értékesí-
tünk. Még a saját berendezési
tárgyainkat (pl. konyhaszek-
rény) is mi készítjük el. A tel-
jes repertoárunkat nehéz len -
ne felsorolni.

– Milyen speciális terméke-
ik vannak?

– Már említettem a patch-
work termékeinket, melyekről
el szeretném mondani, hogy
tavaly Regensburgban a Ma -
gyar Napokon ezekkel a ter-
mékekkel képviseltük Ma -
gyar országot. Nem dicsekvés-
nek szánom, de az országból
kb. tíz, a megyéből pedig ve -
lünk együtt két cég volt jelen.
Továbbá most indítjuk új ter-
mékünket, ahol is kézzel me -
rített papírra feliratokat, logó-
kat, képeket tudunk felvinni
és antikolt kerettel ellátni.
Ké szítünk velencei karneváli
álarcokat a Gyulai Reneszánsz
Karneválra eredeti velencei
technológia szerint. Továbbá
mi varrjuk a Balassi Néptánc -
együttes ruháit is. 

– Ha jól értelmezem, a tal-
pon maradáshoz nem elég az
állami támogatás, piacot is kell
keresni. Mégis hogyan tudnak
versenyképesek maradni?

– Nem könnyű. Bármerre
járunk nagyon kell figyelnünk
és bármilyen apró lehetőségre

azonnal le kell csapnunk. Tö -
meggyártást és egyedit egya-
ránt elvállalunk. Egy-egy újí-
tásunk mindig azzal a kocká-
zattal jár, hogy nem biztos a
haszon, de ezt a kockázatot fel
kell vállalnunk. 

– Milyen fejlesztést tervez-
nek a versenyképesség érdeké-
ben?

– Most indul a kerámia-
részlegünk, ahol nem koron-
gozott termékek készülnek
majd, hanem lapkák, plaket-
tek, kisebb dísztárgyak, ék -
szerek. Sokirányú felhaszná-
lásra szánjuk őket. A nyak-
lánctól a kültéri díszekig bár-
mit, pl. házszámtáblát, cég-
logót, nagyobb térplasztiká-
kat falakra stb. tudunk majd
készíteni igény és megrende-
lés szerint. Ilyenekből szeret-
nénk elkészíteni a saját lo -
gónkat is nagy méretben, s
az épület falára felrakni az
ut cafronton. Reményeink sze-
rint a karácsonyi vásárokon
már jelen lehetünk új alkotá-
sainkkal is. 

Szóval összefoglalva az
elhangzottakat: jót, azaz mi -
nőségit, jól azaz tökéletesen
és mindenki örömére, azaz
örül a vásárló az olcsóbb, de
minőségi árunak és örül a
dolgozó az igazi, aktív mun-
kának. Gugé

Jót, jól, mindenki örömére a Szent Lázár foglalkoztatóban
Nemrégen a Szent
Lázár Alapítvány új
intézménnyel bővült.
Szerettem volna többet
megtudni az ott folyó
tevékenységről, ezért
felkerestem Gyetvai
Gellért igazgató urat,
aki készséggel vállal-
kozott a tájékoztató
beszélgetésre.


