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Tisztelt Képviselő-testület! 

Vésztő Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. augusztus 27-én tartott ülésén 

határozott arról, hogy a Nemzeti Kulturális Alap által kiírt a „Vizuális Művészetek 

Támogatása” címmel kiírt pályázaton indulni kíván. A pályázat tervezett teljes bekerülési 

költsége 4.445.000,- Ft, melyhez 70 %, azaz 3.111.500,- Ft NKA támogatást kívánt elnyerni. 

A szükséges 30%, azaz 1.333.500,- Ft saját forrást a 2013. évi fejlesztési céltartalék terhére 

biztosítja.  

A konstrukció kiemelt célkitűzése olyan kortárs, esztétikailag és tartalmában igényes 

köztéri munkák (szobor, szoborcsoport, térinstalláció) létrehozása, melyek az adott település 

közterén a település kulturális jelenét erősítik. A pályázat témájában kötetlen, de nem célozza 

meg, és ennél fogva nem támogatja politikai jelentőségű személyiségek, szimbólumok 

ábrázolását. Előnyben részesülnek azok az alkotások, melyek a helyszínre vonatkozóan 

kultúrtörténeti eseményt, a település számára fontos személyiséget mutatnak be (például az 

irodalom, zene, tudomány, sport, néprajz stb. területéről), és a közélet kérdéseire is 

reflektálnak, ezzel a helyszín/település jelentőségét erősítik, a környezet egyhangúságán 

változtatnak, használatának komfortját építik, azt vizuálisan dinamizálják. 

A település ezen beruházás keretén belül Vésztő-Mágoron a szoborparkban Püski 

Sándor (1911-2009) magyar könyvkiadó tiszteletére mellszobrot készíttet. A Mágor-

halomban kialakított parkban az Alföldhöz kötődő népi magyar írók és költők szobrai 

találhatóak, így: Németh László, Szabó Pál, Féja Géza, Veres Péter, Sinka István, Kovács 

Imre mellszobrai. Püski Sándor felismerte, hogy a magyar társadalom régóta esedékes 

átalakításához, szellemi és politikai mozgalom szervezéséhez újságokra, könyvekre van 

szükség. 1938-ban nyitotta meg "Magyar Élet" néven könyvesboltját, egy évvel később kiadta 

első könyvét: Sinka István vésztői kötődésű író, „Vád” c. verseskötetét. A kiadói 

vállalkozásának 1950-es államosításáig 150 könyvet jelentetett meg, a népi mozgalom írói 

műveinek színe-javát. Munkásságának és életművének elismeréseként kíván Vésztő Város 

Önkormányzat a szobor állításával fejet hajtani. 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Alf%C3%B6ld
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Püski Sándor 1911. február 4. napján született Békésen. Az egyetemi évek alatt 

ismerkedett meg az akkor induló politikai mozgalmakkal, vált a népi irodalom elkötelezett 

szolgálójává. Ötletadója és fő szervezője az első, 1942-es, majd az 1943 augusztusában 

megrendezett híres szárszói konferenciáknak, valamint a „Magyar Élet-tábor”-nak. A német, 

majd a szovjet megszállással szembeszegülő szellemi ellenállás vezéregyénisége volt. 1962-

ben bebörtönözték, ahonnan egy év múlva amnesztiával szabadult. 1970-ben az Amerikai 

Egyesült Államokba emigrált, ahol 60 évesen újra kezdte könyves pályáját. 1975-ben hozta 

létre a Püski Kiadót. Az egykori Magyar Élet szerzőgárdáján kívül az akkori Magyarországon 

politikai okokból közlési lehetőségekhez nem jutott szerzők munkáit is közreadták. A New 

Yorki Püski Könyvesház és Kiadó a Nyugaton élő magyarság szellemi központjává vált.  

 

A szakma több jeles elismerése mellett szülővárosa Békés, 1996-ban "Békés Város 

díszpolgára" címet adományozta neki. Dr. Püski Sándor 2009. augusztus 2. napján hunyt el 

Budapesten. A békési könyvtár 2010. január 1-jén felvette a neves könyvkiadó nevét.  

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és az 

alábbi határozati javaslatok elfogadására. 

 

 

Határozati javaslatok: 

1. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete támogatja Dr. Püski Sándor 

mellszobrának, Vésztő-Mágor külterület 0180 helyrajzi számú ingatlanon történő 

felállítását.  

2. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete nyertes pályázat esetén 200.000,- 

Ft saját forrást biztosít a 2013. évi működési céltartalék terhére. 

 

 

Határidő:  intézkedésre azonnal 
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Békés, 2013. október 28. 
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         polgármester 
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