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AZONOSÍTÓSZÁMÚ, „ÉLHETŐBB VIDÉKÉRT!” CÍMŰ
PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁRA
Projektgazda: Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata
Konzorciumi tagok: Pócspetri, Nyírgelse, Nyírgyulaj, Nyírbéltek,
Nyírvasvári, Nyírmihálydi, Bátorliget Község Önkormányzata,
valamint Nyírlugos, és Máriapócs Város Önkormányzata
Programunk során a helyi
igényeket és szükségleteket figyelembe véve,
komplex módon nyújtunk segítséget a településeken. Valós helyi igényekre reagálva, célzottan segítjük a programelemekkel a területi
kapacitáshiányból adódó problémákat.
Célunk:
 a humán közszolgáltatások terén jelentkező
szakemberhiány enyhítését szolgáló ösztönző
programok megvalósítása;
 a hátrányos helyzetű
csoportok foglalkoztathatóságra való felkészítése;
 munkaerő-piaci esz-

közökben való részesedésének és munkaerőpiacon való megjelenésének elősegítése;
 a helyi kisközösségek
társadalom-szervező szerepének megerősítése;
 közösség egészségfejlesztése;
 a térségi életminőség
javítása;
 a vidék megtartó képességének fejlesztése,
valamint az ezzel kapcsolatos disszemináció
támogatása.
Programjaink során a lakosság foglalkoztathatóságát munkaerő-piaci
esélyeket javító képzések, egyéni fejlesztési tervek, kompetencia-fejlesztés, mentorálás,

„Amit látsz, az a hír, amit tudsz, az a háttér,
amit érzel, az a vélemény” - Lester Markel

szemléletformálás segíti.
A helyi kisközösségek szerepét generációs programokkal, sport napokkal, ifjúsági – és idősek
klubjának létrehozásával kívánjuk támogatni.
Nagy hangsúly helyeződik a vidék megtartó
képességének erősítésére, ennek érdekében
munkaszocializációs tréningek, önkéntes képzések kerülnek megszervezésre.
A projekt erősíteni kívánja az egészséges életmód közösségi szintű
megerősítését, melynek
érdekében tartalmas
egészségnapok kerülnek
megrendezésre.
(Részletes tájékoztatás,
a www.pocspetri
honlapon.)
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Pócspetri Község Önkormányzata
és Máriapócsi Közös Önkormányzati
Hivatal Pócspetri Kirendeltsége
hivatalos tájékoztatója
2018.június 22.
Képviselő-testületi
rendkívüli ülés
A Képviselő-testület
rendkívüli ülésen döntött a
nemzetgazdasági minisztera belügyminiszterrel és az
emberi erőforrások
minisztereivel
egyetértésben
a Magyarország
2018. évi központi
költségvetéséről szóló
2017. évi C. törvény 3.
melléklet II.3. Pont szerinti
Önkormányzati étkeztetési
fejlesztések támogatására
kiírt pályázat benyújtásáról.
Nyertes pályázat esetén a
konyha fejlesztése,
eszközbővítése
valósulhatna meg.
A pályázat 5% önrészt
igényel.

IGAZGATÁSI SZÜNET
Tájékoztatjuk a lakosságot,
hogy a Máriapócs Város Önkormányzata
Képviselő-testülete és a Pócspetri Község
Önkormányzata Képviselő-testülete
rendeleti úton döntött
a 2018. évi igazgatási szünet elrendeléséről.
Ennek értelmében a Hivatal 2018. évi
munkarendjében, a nyári időszakban
az igazgatási szünet
2018. július 16. napjától - 2018. augusztus 3.
napjáig tart.
Az igazgatási szünet időtartama alatt a
Máriapócsi Közös Önkormányzati Hivatal
PÓCSPETRI KIRENDELTSÉGE
ügyelet útján biztosítja a zavartalan
ügymenetet és a feladatellátást, valamint a
halaszthatatlan lakossági ügyfélszolgálatot.
Azonnali intézkedést igénylő anyakönyvi
ügyekben: 42/554-500; 42/385-673
telefonszám hívható az igazgatási szünet ideje
alatt hétköznap 8:00 órától 12:00 óráig.
Megértésüket köszönjük!

Helytörténeti pályázat - 2018
„Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és történelmi vármegyéi
(Bereg, Szabolcs, Szatmár, Ugocsa, Ung) múltjának történetéből”
A Magyar Nemzeti Levéltár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltára, a Jósa András
Múzeum, a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Honismereti Egyesület, valamint a Nyíregyházi Egyetem Történettudományi és Filozófia
Intézetének Történettudományi Intézeti Tanszéke helytörténeti pályázatot hirdet „SzabolcsSzatmár-Bereg megye és történelmi vármegyéi (Bereg, Szabolcs, Szatmár, Ugocsa, Ung)
múltjának történetéből” címmel.
Kiemelt témajavaslat: Az első világháború emlékezete településemen – fotók, naplók, levelek
és a hozzájuk fűződő emlékek alapján. Pályázni 10–30 oldal terjedelmű, géppel írt, még nem
publikált dolgozattal lehet. A pályaműveket 2018. augusztus 31-ig postán, illetve
lehetőség szerint elektronikus úton kell eljuttatni a Magyar Nemzeti Levéltár
2.o.
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltárába.
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Kulturális Mozaik
Történelem - Irodalom - Zene - Képzőművészet
Petri 2018

Újabb tárlattal jelentkezett Stefan Gnandt

Az Iránytű Gazdaságfejlesztő Klub, a Klub-zenekar képviselőivel,
valamint a Pócspetri Események 70. évfordulójára érkezett
vendégekkel utazott a kiállítás megnyitóra
A Pócspetriben élő Stefan Gnandt művész invitálására az Iránytű Klubzenekarunk különítménye, -kibővítve a „Pócspetri” filmet rendező néhai Ember Judit dokumentumfilmes munkatársaival-, részt vett a
nagykárolyi festménykiállítás megnyitóján.
Szép számú jelenlévőkkel
együtt élvezhettük a páratlan hangulatú, s kiváló
akusztikájú történelmi
helyen, a Károlyi-kastély
átriumában dr. Brugós
László és Gnand-Hevele
Zsóka előadásában, érzelem dúsan felcsendülő
számokat.

Majd a művész kiemelkedő munkásságát barátsággal méltató Dr. Kis
Imola művészettörténész
szavai után megtekintettük a már részben –akár a
petri motívumok okán-,
ismert, és a még nem
látott, magas művészi
színvonalon, és a jellegzetes egyediséggel készített, szép, érdekes, -és
ami számomra mindig is
fontos-, elgondolkodtató
alkotásokat.
„Járulékos haszonként” a
helyszínen megismerkedhettünk Bogdan
Georgescuval, a Nagykárolyi Kulturális Igazgatóság vezetőjével.

Vele, a tervezett „Pócspetri a Zenélő Falú” bemutatkozása (Mezőfényen, és/vagy Nagykárolyban) programról, dr.
Brugós Lászlóval pedig az
esetleges közös fellépésről is eredményesen
egyeztettünk.
Különleges kulturális csemegében volt részünk,
amiért köszönet, és hála.
Akiknek ez nem adatott
meg, ajánljuk akár egy
nagykárolyi kirándulás
keretében a kiállítás,
vagy legalább a Neten,
az arról készült, a kiállítás
megnyitó esemény hangulatát hűen tükröző videó megtekintését.

2018, a kulturális örökség európai éve
„Örökségünk: a múlt és a jövő találkozása” – így hangzik 2018 szlogenje
Az EU 1983-ban vezette be a
tematikus éveket azzal a céllal, hogy egy adott területre,
kérdésre felhívja a figyelmet,
és párbeszédet ösztönözzön
az adott témával kapcsolatban. Idén a kulturális örökség
európai évét tartjuk Európaszerte, aminek középpontjában a kulturális események
és az oktatás állnak. Az év
során számos uniós szintű

ünnepségen, több ezer tagállami, regionális és helyi rendezvényen vehetünk részt.
A kulturális örökség európai
évének fő célja, hogy felhívja
a figyelmet Európa történelmi múltjára, értékeire, a
kulturális örökség kínálta lehetőségekre. Az év során az
EU kiemelten népszerűsíti a
kulturális sokszínűséget, a
párbeszédet kultúrák között.

Európai kulturális örökségünk
közé tartoznak épületek, városképek, emlékművek,
könyvek, régészeti leletek
ugyanúgy, mint a tájak, állatés növényvilág, a hagyományok, nyelvek, szakmák, tudás és készségek, és már a digitális tartalmak is. Európában található 453 bejegyzett világö3.o.
rökségi helyszín!
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PÓCSPETRI NYUGDÍJAS EGYESÜLET
Pócspetri nyugdíjasok is csatlakoztak
a Szenior-mozgásprogramhoz

Civil és
Intézményi
Harsona!

Nagykálló-Harangodon rendezték meg június elsején
a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Nyugdíjas
Szervezetek Szövetségének sportnapját és találkozóját,
3.3.1 Digitális
ahol több száz résztvevő, így a pócspetriek is
Jólét Program Pontok
gyűjtötték az órákat az országos
Szenior-mozgásprogram kihívásához csatlakozva. fejlesztése keretében
Az ünnepélyes megnyitó
után, 9.30-tól különféle
sportversenyeken, labdajátékokon, mozgásos
programokon mérhették
össze tudásukat a nyugdíjasok.
Az idei rendezvény különlegessége az volt,
hogy ezzel a megye
nyugdíjasai is csatlakoztak a Nyugdíjasok Országos Szövetsége (NYOSZ)
által elindított Szeniormozgásprogramhoz, illetve annak 10 ezer órás
kihívásához.
Az óraszámlálás egy
szimbolikus budapesti sétával kezdődött május
13-án, az órák gyűjtése a
tagszervezetek regionális eseményein folytatódik.
A szabolcsi nyugdíjasok,
így a pócspetriek is elsőként csatlakoztak az akcióhoz, megyei sportnapjukat ennek a célnak
is szentelték.
A kezdeményezés nagykövete Németh Lajos, a
televíziós időjárásjelentés műsorokból ismert
meteorológus, aki immár

nyugdíjasként is ragaszkodik korábbi aktív
életviteléhez.
Németh Lajossal Nagykállóban is találkozhattak az érdeklődők, hiszen
személyesen részt vett a
sportrendezvényen.
A mozgás évtizedek óta
az élete része, korábban
futott, de ma már egy
térdműtét után, közel a
70. életévhez inkább a
kerékpárra és a kirándulásra szavaz a meteorológus.
Az idő múlását megállítani nem lehet, de negatív hatásait a mozgással
jelentősen csökkenthetjük. A NYOSZ ennek a
célnak komoly, szervezett kereteket biztosít, amelyhez a Pócspetri
Nyugdíjas Egyesület tagjai máriapócsi barátokkal együtt örömmel csatlakozott. Abban bíznak,
hogy sikerül a 10 ezer
órát közösen összegyűjteniük. A Petri különítmény sikeresen szerepelt, amelyet serleggel,
és érmekkel jutalmaztak
a szervezők.

informatikai
eszközökre pályázat
Még van lehetőség pályázni
a 3.3.1 Digitális Jólét Program
Pontok fejlesztése keretében
informatikai eszközökre (3
laptop, 2 okostelefon, 2
tablet, multifunkciós eszköz,
router, projektor, belső és
külső wifi).
https://djp.palyazat.kifu.gov.
hu/ginop331/palyazati_lehe
toseg/3-3-1-digitalis-joletprogram
Amennyiben a pályázathoz
segítségre van szüksége úgy
keressen bátran a lenti
elérhetőségeken.
Mivel a pályázat kiírója és fő
koordinátora a Kormányzati
és Informatikai Fejlesztési
Ügynökség (KIFÜ), ezért megadom a területi koordinátor,
Asztalos Viktor elérhetőségét,
őt is keressék bizalommal, ő
tud igazán segítséget nyújtani.
Asztalos Viktor
Elérhetősége: 30/319-6010
asztalos.viktor@kifu.gov.hu
Tisztelettel,
Tomasovszki Anita
DJP Hálózat Megyei Vezető
Szabolcs-Szatmár-Bereg
megye
Tel.:06-30/309-7320
tomasovszki.anita@neum.hu
Móricz Zsigmond Megyei és
Városi Könyvtár
Nyíregyháza,
Szabadság tér 2.
4.o.
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IRÁNYTŰ

pályázati lehetőségek
fejlesztési elképzelések

A Nyírbogáti „Egy Jobb Életért Egyesület”,
mint LEADER helyi akciócsoporthoz
benyújtott pályázatokról

IGFK

Az Iránytű Gazdaságfejlesztő Klub által elkészítet
pályázat keretében a Pócspetri Közösségéért Egyesület
mint főpályázó, és a Pócspetri Község Önkormányzata mint
együttműködő partner az „Innovatív közösségi, térségi
programok megvalósítása, programsorozatok és együttműködésen
alapuló rendezvények támogatása” (VP6-19.2.1.-27-7-1) LEADER
felhívás keretében az alábbi programsorozatot kívánja megvalósítani:

„Nyírség Értékei” Történelmi – Képzőművészeti – Zenei,
hagyományőrző rendezvénysorozat Pócspetriben
I. TÖRTÉNELMI ÉRTÉKEINK
Pócspetri 1948-as tragikus eseményeinek 70. évfordulója - megemlékezés
A Pócspetri 1948-as tragikus eseményeinek, a Pócspetri pernek 70. évfordulóján, 2018-06-01 - 2018-06-03
időtartam között Pócspetri Község Önkormányzata, Egyházközsége, és a „MEMENTO 1948. június 03.
Pócspetri” Alapítvány, a Pócspetri Közösségéért Egyesülettel együttműködve, a határon túli testvér-települési és
civil kapcsolatok bevonásával, nagyszabású megemlékező hétvégét szervezett, a Petri Hírek Ünnepi mellékletében megjelentetett, leírt módon.

II. KÉPZŐMŰVÉSZETI ÉRTÉKEINK
A III. Nemzetközi Képzőművészeti Hagyományőrző Alkotótábor Pócspetriben
Pócspetri 1948-as tragikus eseményeinek kerek 70 évfordulója
kapcsán a Nemzetközi Képzőművészeti Hagyományőrző Alkotótábor keretében reményeink szerint
születendő rendhagyó alkotásokkal
és bemutatásával szeretnénk emléket állítani a pócspetri embereknek,
a súlyos igazságtalanságot elszenvedőknek, a bebörtönzötteknek, a
kivégzetteknek, és a bántalmazásokban elhunytaknak.
Teljesen újszerű lenne, hogy a tábor
résztvevői, a helyi, a kistérségi,
hazai és nemzetközi alkotók a nyitónapon Pócspetri film megtekintésével, megismerkednének a település tragikus múltjával, és a látottak, valamint a korabeli helyszínek,
és tárgyi emlékek adta inspirációval is születhetnének/születnének
alkotások.
A tábor időtartalma alatt pedig
Pócspetri a „Zenélő Falú” formá-

ciói, így a Nyugdíjas Egyesület Hagyományőrző Népdalköre, az
Öreg fiúk Dalárdája, a Petri Pengetős Citera és Énekegyüttes és az
Iránytű Klub-zenekar is tetszés
szerint bővítené/bővíthetné a meglévő repertoárt, amit a táborzáró –
kiállítást megnyitó ünnepségen be
is mutathatnának.
A programelem időpontja, időtartalma: 2018. július 29. – 2018.
augusztus 05.
A programelem célcsoportjai:
A III. Nemzetközi Képzőművészeti
Hagyományőrző Alkotótábornak
földrajzi szempontból, valamint a
műfajt és a résztvevőket is tekintve,
több, és jól elhatárolható célcsoportjai vannak:
Az egyik helyben, Pócspetriben, a
„Zenélő Falúban” egyébként is
nagyszámban jelenlevő, az önkifejezést dalban, táncban, zenében,
megvalósító kisközösségek.

A másik a településen, és a kistérségben elő, illetve elszármazott
hazai és nemzetközi alkotók, ipar
és képzőművészek, festők, grafikusok, fafaragók.
A tábor művészeti vezetője:
Stefan Gnandt (művészeti vezető festő és grafikusművész) Pócspetri. Továbbá az alábbi művészek:
Májer Zoltán, Májer Brigitta (Pócspetri); Komiszár János (Máriapócs); Mónus Béla (Csécse); Pósa
Ede (Balatonszemes); Munteanu
Gheorghe (Tulcea); Papp Gábor
(Marghita - Románia); Z d z i s l a v
Twardowski (Sanok) Malgorzata
Twardzik-Wilk (Glowjenka - Lengyelország); Zalaiova Drahoslava ( Humenne); Capovcak Miroslav (Michalovce-Szlovákia); Mekker Marta Semsey (Duggendorf –
Németország). Valamint
szeretettel látjuk más
alkotókat is.
5.o.
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III. ZENEI ÉRTÉKEINK
„Nyírség Értékei” Zenei, hagyományőrző Fesztivál
A „Pócspetri ügy” nemzeti emlékezet kánonába emelése mellet az
Önkormányzatának, és a téma iránt
elkötelezett civil szervezetnek, feltett szándéka az is, hogy a településen (a kis lélekszám ellenére)
nagyszámban jelenlevő, az önkifejezést dalban, táncban, versben,
zenében, megvalósító kisközösségek miatt a településmarketing
keretében a kulturális programok
szervezésénél, és az élő népművészetet, a hagyományőrző tevékenységnél megjelent „Pócspetri, a
Zenélő Falú” szlogent tartalommal
megtöltsük, és tovább mélyítésük.
Erre (is) kiváló alkalom lenne,
lehetne a „Nyírség Értékei” Zenei,
hagyományőrző Fesztivál újbóli
megrendezése Pócspetriben.
A programelem tervezett időpontja,
időtartama: 2019.03.14.-15.
1. 2019.03.14-én (csütörtökön)
13.00.- órától A határon túlról
érkezett testvér-települési, és civil
küldöttségek fogadása.
Az önkormányzat és a civilszervezetek a romániai Érmelléki Települések Szövetségébe tartozó Mezőfénnyel, és a bajorországi Eggstätt
városával is, testvértelepülési kapcsolatot ápol.
A közös kapocs a származás, a sváb
gyökerek. Ezért a határokon túlról
érkező küldöttségek fogadása,
bemutatása, és köszöntése kiemelt
szerepet kap.
13.30.- órától lenne ünnepélyesen
átadva, felavatva a felújított „Mesterek Fája”.
Pócspetri teleülésnek régi álma
volt, hogy a Németországban lévő
bajor településekre jellemző mesterek fájának felállításával „hangsúlyozni” a település eredetét.
Ez ugyan nyolc éve megtörtént, de
egy hatalmas vihar jelentősen
megrongálta hazánkban egyedül
álló alkotást.
A sváb eredetre utaló szimbólum
helyreállításával, egyben tisztelgünk is, az egyszerű, a dolgos, az
egyik leghátrányosabb helyzetű

kistérség minden problémáival
küszködő, de tenni akaró és tudó
egyének, és kisközösségek előtti is.
14.00.- órától a dicsőséges 1848.
március 15-ei Forradalom és Szabadságharc hőseire emlékezünk az
iskola aulájában megtartott ünnepélyen, ahol iskolánk 8. osztályos
tanulói emlékező műsort adnak elő.
Közreműködik az énekkar.
A felkészítők Koós Éva és Terdik
Anett pedagógusok.
15.00.- órától nyilvános Főpróba.
„Emlékezzünk, hogy emlékeztessünk – Ősök, és Hősök tisztelete” irodalmi – történelmi zenés
műsor a Pócspetri Nyugdíjas Egyesület közreműködésével, az Iránytű
Klub-zenekar előadásában.
19.00.- órától A határon túli küldöttségekkel, és a szervezőkkel közös vacsora.
2. 2019.03.15-én (pénteken)
13.00.- órától, a „Nyírség Értékei”
Fesztivál megnyitó.
Beszédet mond Tamás György
polgármester úr, és a korábbi
alkalmakhoz hasonlóan valószínűleg köszönti a jelenlévőket Dr.
Simon Miklós térségünk országgyűlési képviselője.
13.30.- órától a kulturális műsorok
keretében, a Nyírbátori kistérség
dalárdái, énekegyüttesei, népdalkörei, asszony és kamarakórusai,
és/vagy modern és néptáncosai,
léphetnek fel, mutatkozhatnak be.
Helyből, „Pócspetri a Zenélő Falú”
aktív formációi: Óvoda Napraforgó, és a Tengertánc Művészeti
Iskola tánccsoportja; a Mohos Menti Vadásztársaság Dalárdája;
Petri Pengetős Citera és Énekegyüttes; a Nyugdíjas Egyesület
Népdalköre; az Öregfiúk Dalárdája, a Katolikus Énekkar, valamint
a Hagyományőrző, a Periscop, és
az Iránytű Klub-zenekar műsora
hallható, látható.
Kísérő program keretében pedig a
„20 Éves az Iránytű” kiállítási anyag lesz megismerhető.
18.00.- órától Fesztivál zárásaként
a fellépők, és közreműködők szá-

mára szokásos módon oklevelek,
emléktárgyak, és „Pócspetri a
Zenélő Falú” kiadvány átadására,
és a köszönetek megfogalmazására
kerül sor.
19.00.- órától A gasztronómiai
értékeink megismerésére közös
vacsora keretében történik.
20.00.- órától kötetlen Táncház
(kifulladásig).
A programelem célcsoportjai:
Első célcsoport, a fellépők 100-200
(!) fő: „Egy Jobb Életért HACS”
településein működő művészeti
csoportok, és a „Pócspetri a Zenélő
Falú” jelenben működő formációi.
Második célcsoport 400-500 fő:
a közönség, a nézők, és a „Pócspetri
a Zenélő Falú” kiadvány szereplői,
valamint a határokon túlról (romániai Mezőfény, és a bajorországi
Eggstätt) érkező küldöttségek.

A Pócspetri
Nyugdíjas Egyesület
művészeti csoportjainak
hagyományőrző,
kulturális
tevékenységéhez
kapcsolódó
eszközök beszerzése
projekt
Az Iránytű Gazdaságfejlesztő Klub
a Pócspetri Nyugdíjas Egyesületnek is elkészítette a LEADER-es
pályázatát.
Reményeink szerint a pályázó szervezet, a Nyugdíjas Egyesület eddigi tevékenysége, a településen és
kistérségbe betöltött szerepe, a beszerezni kívánt eszközök indokoltsága, és költséghatékonysága
együttesen elégséges az egész
települést, Pócspetrit, a „Zenélő Falút” szolgáló eszközök megvásárlásához szükséges 1.406.000.- Ft.os támogatás megítéléséhez.
Addig is a pályázó szervezetek
türelmesen várják a Nyírbogáton
meghozott döntésekről szóló értesítést.

Sport - Szabadidő - Életmód
Gyalogtúra a Vöröskő-forráshoz, és
Május elsejei kirándulás Szilvásváradon
(Az Iránytű Klub elnökének szubjektív beszámolója)
A zsúfolt hosszúhétvége (kátai foci kupa, petri majális,
máriapócsi motoros verseny)
miatt az eredetileg tervezettől egy órával később tudtunk indulni, s közzel ennyivel
később is érkeztünk meg a
festői szépségű Felsőtárkány
településre.
Ott már vártak bennünket a
Budapestről, és Miskolcról
érkezők. Az immár szokásos
túracsapat újabb főkkel
bővült. Attila párja Edit, Fanni
barátnője Klaudia, és a
legnagyobb örömünkre a
meseszép kis unokánk a 11
hónapos (!) Mesike is csatlakozott hozzánk.
A látogatóközpont parkolója
melletti kisbolt végtelen kedves és bőbeszédű boltos nénijénél energiát töltő cukorkák, és másnaposságot enyhítő sörök vételezése után jó
tempóval tettük meg a 2 kmes utat a Vadasparkig.
Ott egy hosszabb pihenőt követően Mesike, a túra babakocsiból átköltözött édesapja hátára a gyermekhordozó
túrahátizsákba, hisz a kisvasút
sínén kellett tovább haladnunk. Eredetileg és mindöszszesen 800 méteren keresztül,
de ahogyan már többször előfordult, az energiával telített, de hely és útvonal ismerettel kevésbé rendelkező túratársak élre állva nem vették
észre a letérőt, s így tovább
haladt a csapat a gyalogosan is egyre nehezebben
járható vasúti nyomvonalon.
Jómagam teljesen lemaradva a hátizsákokkal terhelt

egyébként spéci és terepre
(de nem vasúti sínekre!) tervezett babakocsit a talpfákon húzva – vonva, csak nehezen és lefőve értem utol, a
rám csodálkozva várakozókat. Aztán már a terheket
megosztva, egyre borongósabb időben, haragos
mennydörgésektől ijedten
próbáltuk a haladás tempóját növelni. Az eső viszont
nem várta meg, hogy beérjünk az erdei vasút végállomására, az öt kilométerre
található védelmet nyújtó
Stimecz házhoz. Ázva, és
fázva hiába integettünk a
mellettünk szinte lépésbe
elhaladó szerelvényeknek, a
stoppolásunkat üdvözlésnek
véve megállást és mentesítést nem, csak jó kedvű viszszaintegetést kaptunk. Így az
utolsó pár száz métert már Gabi segítségével két oldalról babakocsit felemelve a
megpróbáltatásokból mit
sem észlelő jó ízűen alvó unokánkkal, futva tettük meg.
Félve az idő még rosszabbra
fordulásától, a rögtön visszainduló kisvasútra jegyet váltva a csodálkozva, és jókedvűen ébredező Mesivel, mi a
nagyszülők és a szülők felszálltunk. A csapat másik fele
nem mondott le az ideiglenesen működő Vöröskő-forrás
megtekintéséről. Keményen
ki kellett lépniük, s a bő négy
kilométert jó tempóban
megtenniük, hogy a következő járatot elérjék.
Az elolvadó téli hó hetekig
tekereg a mészkő alapú Bükk

belsejében lévő barlangrendszerben, majd a tavasz
közepén tör a felszínre.
Annak köszönheti működését, hogy a lehulló csapadék
egyharmada a mészkő repedésein keresztül beszivárog a
karsztvizeket gyűjtő rétegek
szintjére, majd onnan a föld
alatt eljut arra a pontra, ahol
felszínre tör. Érdekes jelenség.
A sziklás, nehezen járható
úton megközelíthető felső
forrást viszont Ők sem látták,
így megint lesz miért ide (is)
visszatérni.
Mindeközben a túracsapat
harmadik része, az oda-vissza
és csak vonatozgatást választó Fanni, és Klaudia, térerő híján, elveszetten az állomáson pihengettek.
Aztán a késő délutáni órákban újra találkozott a teljes
társaság a parkolóknál hagyott autóknál.
Innen Szilvásváradra indultunk, ahol várt bennünket a
Magyar Rout66 motoros
panzió, és Hollandiából több
évtizede ide költőző tulajdonos barátunk Leen.
A szobáink elfoglalása, és az
üdvözlő italok elfogyasztását
követően szembesültünk,
hogy sem az ajándékba
kapott Pócspetri Nyugdíjas
Egyesület által szabadtéren
sütött csípős csirke szárny
különlegességeit, sem a
Kátán, a református focikupán készült ételhordókban
kiporciózott, üstben főtt füstölt csülkös babgulyását
nem hoztuk el.
Az otthon maradt
6.o.
k

e
i Hír

Petr

kaják keltette átmeneti boszszúságunkat enyhítette a további italozás, és egy közeli
pizzéria bőséges választéka.
Hosszan állt össze a megrendelés, és még több időbe
tellett mire rájöttünk, hogy az
ünnepi hosszú hétvége ellenére, ők hétfőn következetesen zárva tartanak.
A kemény nap fáradalmai,
és a lazító italok bősége
okán, úgy döntöttünk nem
kelünk útra vacsorázási helyet keresve, helyette élünk a
Dani által felkínált szalonna
megsütésének lehetőségével. Hangulatos sütő-főző
helyen rövidesen lobogott is
a többi szálló vendéget is
oda csábító tűz.
A legnagyobb döbbenetemre túratársaim a szalonnasütés nagyüzemi módszerét választották, s valami grofisütő szerű két vastálca közzé
szorított szalonna darabokkal, és az abból kipréselt kormos zsírt kenyérre csepegtetve csillapították éhségüket.
Közben jókat derültek rajtam,
aki újabb sörök fogyasztása
közepette lassú tűzön pirítottam arany barnára a nyársra
húzott szalonna remekeket.
Csak is kizárólag azok kaphattak kóstoló jutalom falatkákat, akik kevésbé élcelődtek, s Fannikának, Klaudiának, és Mónikának –akik őszintén dicsérték a módszeremet-, speciális menü, teljes
értékű sült szalonna - hagymás zsíros kenyér is jutott.
A mi szobánkban aludt, mint
a bunda a kis unokánk. Az Ő
álmát vigyázva, nejem, a
fáradtságtól, söröktől, szalonnától terhelt gyomrom okán
szokatlan horkolásom nem
tűrve, folyamatosan ébresztgetett. Így alig vártam, hogy
megvirradjon, és Leentől
kölcsön kapott bicajjal útra

keljek reggeli elemózsiát beszerezni. A Május elseje ellenére, szerencsére egy kis bolt
nyitva volt, s visszaérkezésemre már a többiek is ébredeztek.
Úgy döntöttük, az eredeti terveknek megfelelően gyalogosan elindulunk a Szalajka
völgyébe. Útközben rétesekkel, kávékkal felturbózva magunkat, értük el a Szilvásváradi Erdei Vasútállomást. Itt a
másnaposságok, fáradtságok, és Gabi esetében a
nagyon csúnyán lábat feltörő új cipő okán, Mesike, Ildikó,
s jómagam kivételével mindenki vonatra szállt. Lefele
viszont legnagyobb örömünkre már igazi túrázó bajnokokként csatlakozott hozzánk sok nevetéssel Fanni, és
Klaudia.
Az úton hatalmas, és elgondolkoztató tömeg volt. Nem
tudom, meddig lehet terhelni
Szilvásváradot, mint települést, és ezt a csodálatos tájat?! A zaj, a tömeg, már nagyobb, mint a valamikori pócsi búcsúkban. Ráadásul a
szűk és rettenetesen túlzsúfolt
Szalajka-völgy bejáratához
felhúztak illúzióromboló betonkolosszusokat. Nem írom,
hogy találjátok ki: ki építethette?! Hármat, -a túlárazott,
eredeti tervekhez képest, és
az ésszerűséghez köszönő
viszonyba sem lévő beruházások esetében-, úgysem
kell, és lehet tippelni. Értem
én, hogy a hazánk leggazdagabb embere cím eléréséhez kellenek valamik, amivel
igazolni lehet a jövedelemnövekedést. De én már azt
sem bánnám, ha csak úgy
odaadnák a milliárdokat,
csak ne születnének ezek a
hosszú távon fenntarthatatlan sport, jelen esetben lovas
létesítmények.

Végkövetkeztetés gyanánt.
Nekünk, a Máriapócsiaknak
az egykori lovassportunkat
megalapozó 1984-es négyesfogathajtó-világbajnokság, és a Magyar Rout66
panzióba különféle családi s
baráti társaságokkal eltöltött
sok emlékezetes est okán is,
különösen kedves Szilvásvárad. Az biztos, hogy sokszor
eljövünk még, de az is biztos,
hogy többet nem hétvégén,
és nem ünnepnapokkor.
Mintahogyan arra is kell a
jövőben ügyelnem, hogy
jobban elhatároljuk a kirándulást, a túrázástól.
Ugyanis ez a két nap, s a
megtett kilométerek, kirándulásnak talán sok volt, túrázásnak, s főként teljesítménytúrázásnak pedig kevés. A gyalogtúra alaptávja
családbarát volt, sőt az egyéni edzettségi és fittségi
állapottól függően a kisvasút
használatával még ez is
könnyítve lett. Viszont a valószínűleg jelentősebben keményebb, megterhelő kiegészítő opciók: mint a Vöröskői felső forrása, és a Milleniumi Tanösvény és kilátó megtekintése legnagyobb sajnálatomra elmaradt.
Tudomásul kell vennem,
hogy egy ilyen fiatal (még
egy éves sincs gyerekkel)
ugyan örömtelibb, de egyben nehezebb is. S nem azért
mert nem bírta. Nem, hogy
sírás, egyetlen zokszó, nyafogás el nem hangzott. S nem
az elfogultság okán mondom, írom, minden elismerés,
dicséret megilleti Mesikét.
Mint ahogyan a túratársakat
is. Akik türelemmel alkalmazkodtak a megváltozott
körülményekhez.
Kovács János
túraszervező
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