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

Az Iránytű Klub a 20 éves 
és a Klub-zenekar az 5 
éves alakulását egy je-
lentős emlék-műsor meg-
rendezésével, bemuta-
tásával a házasságkötő 
teremben ünnepelte.
A szabadidő parkban 
Polgármester úr, és Dr. 
Simon Miklós térségünk 
országgyűlési képviselője
köszöntötte a jelenlévő-
ket. Kerékgyártó Kinga 
szavalata után az Öreg-
fiúk Dalárdája, s a Nyug-
díjas Egyesület néptán-
ca következett. A ke-
nyérszentelést a Guba 
Néptánccsoport, és a 
Petri Pengetős Citera és 
Énekegyüttes, a Meste-
rek fája avatást a POLIP 
Music Band – és vendég-
zenészeik, Molnár Rená-
ta és Szécsi Norbert Volt 
egyszer egy táncdal 
fesztiválja követte.
Vacsora utánra maradt 
a LyfeStyle és a Perisco-
pe zenekar koncertje. 
Az eseményt Kiss Zoltán 
zenész utcabálja zárta.

MEGHÍVÓ
Történelmi Emlékhelyet

jelző sztélé
leleplezésére

Az 1948-as Pócspetri ese-
mények jelentősége mi-
att, Magyarország Kor-
mánya a 97/2018 (V.25.) 
döntésével a Pócspetri 
Polgármesteri Hivatal é-
pületét (egykori Irinyi - kú-
ria) Történelmi Emlék-
hellyé nyilvánította.
Pócspetri Község Önkor-
mányzata örömmel tá-
jékoztatja a Petri Hírek ol-
vasóit, hogy a Történel-
mi Emlékhelyet jelölő 
sztélé, az emlékkő meg-
kapja méltó helyét az 
egykori tragikus esemé-
nyek színhelyén, a jelen-
legi Községháza előtt. Az 
emlékkő mellé a tragikus 
eseményeket, és a terve-
zett fejlesztéseket bemu-
tató tablók is készülnek.
Pócspetri Község Önkor-
mányzata és Egyházköz-
sége szeretettel és tiszte-
lettel meghívja az ünne-
pi keretek között tartan-
dó sztélé leleplezésére és 
megáldására.
Az ünnepség ideje: 
2019. szeptember 17.  
10:00. órától

„Egy nemzet, egy emlékezet”
Határokon átívelő kulturális 

kapcsolatok erősítése 
Pócspetri és Szatmárnémeti között” 

.Határokon átívelő kap-
csolatainkat kívántuk bő-
víteni és erősíteni az „Egy 
nemzet, egy emlékezet” 
projekt megvalósításá-
val. Ennek keretében 
elősegítettük a társpá-
lyázó, a Szatmárnémeti 
Cultur Art Egyesület által, 
20 szatmári civil szerve-
zettel közösen szervezett 
„XVIII. Partiumi Magyar 
Napok” sikeres megren-
dezését. Másrészt Pócs-
petri 1948-as tragikus 
eseményeihez köthe-
tően a Kormány hivata-
losan is Történelmi Emlék-
hellyé nyilvánította a 
„Pócspetri Ügy” színhe-
lyét. Így az Államalapí-
tás ünnepén, az „Emlé-
kezzünk, hogy emlékez-
tessünk!” címmel a hatá-
ron túli testvér-települési 
és civil kapcsolatok be-
vonásával, a helyi civil 
s z e r v e z e t e k ,  é s  a z 
egyház közreműködé-
sével egy nagyszabású, 
és sokrétű megemléke-
zést tartottunk.



Kerékpáros útvonal 
Első Nap 
(2019. augusztus 09.) 
A táv hossza: 125 km.
Már iapócs (Magyar-
ország) – Nagykapos 
(Szlovákia) – Dobóruszka 
- Nagyszelmenc (Ukrajna 
határátkelő).
Második Nap 
(2019. augusztus 10.) 
A táv hossza: 101 km.
Nagykapos – Sirava - 
Morské oko – Nagy-
mihály – Nagykapos 
(Szlovákia).
Harmadik Nap 
(2019. augusztus 11.) 
A táv hossza: 115 km.
Nagykapos (Szlovákia) – 
Már iapócs/Pócspetr i 
(Magyarország).
Kerékpáros útvonal teljes 
hossza: 330 km

A „Kerékpárral 7 határon 
át” programsorozat ré-
szeként megvalósuló tú-
ra szervezésébe az ön-
kormányzaton túl bevon-
tuk Nagykaposról az 
ottani Magyar Közösségi 
ház munkatársait, akikkel 
egy három országot 
érintő turisztikai program 

lebonyolításakor ismer-
kedtünk meg, valamint 
Palkó János özvegyét 
Klárát is.
Eredetileg úgy gondol-
tuk, túra jellege, hosszú-
sága és foka miatt, hogy 
csak egy pár fő gyakor-
lottabb kerekező fog 
részt venni rajta. A leg-
nagyobb meglepeté-
sünkre azonban valószí-
nűleg az ezt megelőző a 
„Kerékpárral hét határon 
át” program első fordu-
lója sikerének is betud-
hatóan helyből és a kör-
nyékből 25 fő (!) jelent-
kezett. 
Ráadásul mint legelszán-
tabb, felkészültebb, s ta-
pasztaltabb kerékpáros-
ként (Pénzes György és 
jómagam) Máriapócsról 
a Hungaricum Vendég-
ház elől indultunk péntek 
reggel és a teljes távot 
megtéve vasárnap este 
ide érkeztünk. A többiek 
Petriből Tamás György 
polgármester Úr portá-
járól kisbuszokkal kora 
délután indultak el. Elő-
őrsként jó tempót nyom-
tunk, s annak ellenére, 

Az Iránytű Gazdaságfejlesztő Klub, és a Pócspetri Község önkormányzat 
Palkó János kerékpáros emléktúrát szervezett 2019 augusztus 9 és 11 között. 
Szlovákiából, Nagykaposról évtizedeken keresztül minden évben a 
máriapócsi augusztusi nagybúcsúra hol kerékpárral, hol gyalogosan 
elzarándokoló Palkó János emlékének ajánlottuk ezt az utat.

hogy több látnivalónál 
megálltunk (Baktalóránt-
háza rk. templom, A-
narcs Czóber-Kúria, Kis-
várda történelmi város 
központja, Pebernyik 
Majláth kastély) Nagy-
kaposon a szálláshelyre 
előbb érkezve a Drusba 
Hotelben vártuk be a 
gépjárművel utazókat.
A szálláshely elfoglalása 
helyett azonnal kerék-
párra pattant mindenki 
és elsőként letekertünk a 
híres Kisszelmec-Nagy-
szelmec kettévágott falu 
határátkelő helyéhez. Itt 
A n d i c s k u  A n d r á s n é 
Vera, Pócspetri alpolgár-
mester asszonya rövid 
tájékoztatást adott a 
történelmi viharokban 
sokat szenvedett tele-
pülésről. A falut egyetlen 
egy éjszaka alatt vágták 
szögesdrót akadállyal 
ketté, s így az ősidők óta 
magyarok lakta terület 
egy ik  fe le  az  akkor i 
Szovjetunióhoz, a másik 
fele Csehszlovákiához 
került .  A kísérő au-
tónkat, szabály-
talan behajtás 
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Sport - Szabadidő - Életmód 

(Az Iránytű Klub elnökének szubjektív beszámolója)

II. Palkó János kerékpáros emléktúra
(2019. 08. 09. – 2019. 08. 11.)



címén az együttérzést 
nem ismerő szlovák-uk-
rán  vámosok  sú l yos 
eurókkal büntették. 
A visszaúton Dobórusz-
kán a nagyon lelkes és 
felkészült helyi idegen-
vezető mutatta be Dobó 
István a hősi egri vár 
védő sírhelyét tartalma-
zó templomot. 
Itt hosszasan elidőztünk 
ami miatt sajnálatosan 
nem értünk vissza időben 
a Magyarok Házához, de 
az est beállta előtt még 
volt alkalmunk tisztele-
tünket leróni Palkó János 
sírjánál. Az emlékezés 
koszorúját elhelyezve 
gitárral kísért énekkel és 
az egykori közös túrák fel-
említésével lélekfeleme-
lően tisztelegtünk volt 
túratársunk előtt. Palkó 
János özvegye, gyerme-
ke és unokái elkísértek 
minket a szálláshelyre, 
ahol közösen fogyasztot-
tuk el a vacsorát. 
Tőlük elbúcsúzva az estét 
kötetlen beszélgetések, 
vidám tangóharmoni-
kával és gitárral kísért 
ének lések  követ ték . 
Ennek hőfoka és hange-
reje a környék lakóinak 
nem igazán tetszhetett, 
mert a ránk küldött szlo-
vák rendőrök érkezése 
vetett végett a mulat-
ságnak. 
Másnap korai és gyors 
reggelit követően útnak 
indultunk körbe tekerjük 
a szlovák Balatont, a 

Siravai víztározót és meg-
hódítsuk a Vihorlát hegy-
ségben a 650 méter ma-
gasan fekvő tengersze-
met. Bizony a nyírségi tá-
jakhoz a mi síkvidékünk-
höz szokott kerekezők 
többségének nem kis 
gondot okozott a folya-
matosan, eleinte sunyin 
az utolsó hét kilométeren 
pedig szemmel látható-
an, drasztikusan emelke-
dő szintek leküzdése. 
A legfelső parkolótól már 
csak 9 fő (Kovácsné Ta-
más Ildikó, Dr. Tokár Zsu-
zsanna, Sitku Angéla, An-
dicsku András, Sitku Zsolt, 
Pekk János, Kerékgyártó 
András,  Pénzes György, 
Kovács János) részben 
tolva kerékpárját ment 
fel az egyébként csodá-
latos fekvésű és klímájú 
remetei tengerszem tó-
hoz. Itt a rövid pihenést 
követően megkezdő-
dött a bátrabbak számá-
ra nagy sebességet kí-
náló, a félősebbeknek a 
folyamatos fékezést i-
génylő visszagurulás.
Gyakorlatilag több 10 
km-n keresztül, bele sem 
kellett hajtani a pedál-
ba. Viszont az utolsó sza-
kaszokon újra jöttek a 
combégető emelkedők. 
Míg az első túranap a 
történelmi ismereteket 
gyarapította és a lelket 
erősítette, a második el-
sősorban a testet edzet-
te fizikai erőpróbára kész-
tetett. 

Az este folyamán a 34. 
évi házassági évfordulót 
ünnepeltük nejemmel, s 
a túratársak, János özve-
gye Klára, emlékezete-
sen köszöntöttek ben-
nünket. A hangos ének-
lést felváltotta a csende-
sebb beszélgetések.
A túra harmadik napján 
is fegyelmezetten, idő-
ben, a reggelit követően 
elindult a teljes csapat és 
szinte mindenki a kitűzött 
célállomásig, a Tisza-hí-
dig a nagy meleg ellené-
re lelkiismeretesen végig 
tekert. Az egyébként is 
meleg nyarunk egyik leg-
forróbb napja sem aka-
dályozta meg, hogy 
Gyurival hazafele is kere-
kezzünk.
Ez a túra (is), rendkívül jól 
sikerült. Erről beszámolt a 
megyei hetilap, a KM is 
Emléktúra a felvidéki 
temetőbe címmel. 
Most is elértük céljainkat. 
Erősítettük Pócspetri kis-
közösségeit, bővítettük 
az Iránytű Klub tagságát, 
terjesztettük a csoportos 
kerékpározás kultúráját, 
népszerűsítettük a kör-
nyezetbarát, egészsé-
ges, biztonságos kerék-
pározást és a nagyszerű 
Kerékpárral hét határon 
át programot!
Köszönet és Hála minden 
résztvevőnek, a közre-
működőnek, és a  támo-
gatóknak egyaránt.
Kovács János 
túraszervezője Petr

i Hírek
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fejlesztési elképzelések
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2019-ben 18. alkalom-
mal kerül sor a Partiumi 
Magyar Napok rendez-
vény-sorozatára Szat-
márnémetiben, amely 
az elmúlt években a 
régió legnagyobb kul-
turális rendezvényévé 
nőtte ki magát. 
Ez évben a fő pályázó 
Pócspetri Közösségéért 
Egyesület jóvoltából a 
Nemzeti Együttműködési 
Alap támogatásának 
köszönhetően, a rendez-
vényeket, kiszolgáló LED-
fal bérlése, valamint a 
Kaposvári Csíki Gergely 
színház fellépése vált 
lehetővé.
A rendezvénysorozat a 
szatmári és tágabban a 
partiumi magyar közös-
ség kulturális értékeiből 
táplálkozik. Évről évre az 
események gerincét a 
zenei koncertek adják, 
amelyhez számos ha-
gyományőrző és kulturá-
lis esemény csatlakozik.
A fő cél, hogy minden 
szatmári és partiumi pol-
gár számára tartalmas 
szórakozást nyújtva, be-
mutathassuk és felele-

venítsük hagyományos 
értékeinket, elmélyítve a 
közösség önismeretét, 
közvetve hozzájárulva a 
helyi magyarság meg-
maradásához és tágab-
ban az egész térség 
felzárkózásához. 
A Partiumi Magyar Na-
pok rendezvénysoroza-
ta az idén 18 éves, így a 
régió, de Erdély egészét 
tekintve is a legrégibb, 
huzamosabb ideje mű-
ködő, kiemelkedő kultu-
rális értékeket létrehozó 
eseménye. 
A terület a politikai-törté-
nelmi fejlődés következ-
tében fejlődésében el-
maradt, kulturális szem-
pontból hátrányos hely-
zetbe került. A három 
ország peremvidékévé 
vált  régió identitása 
megroppant, annak elle-
nére, hogy a magyar 
kultúra és történelem ki-
emelkedő alakjai kötőd-
nek ide.
Itt ringott az irodalmi ma-
gyar nyelv bölcsője, va-
lamint a szatmári nép-
zene és -tánc megha-
tározó eleme az UNESCO 

szel lemi örök-
ségbe felvett magyar 
népzenének.
Ezért a PMN nem egyet-
len rendezvény, hanem 
egy hosszú távú rendez-
vénysorozat, amelynek 
legfontosabb értéke a 
közösségi  együttmű-
ködés, célja a közösség 
hosszú távú építkezésé-
nek, fenntartható fejlő-
désének elősegítése.
Nem csupán termékbe-
mutató, múltidézés vagy 
egy könnyűzenei kon-
certsorozat, hanem a 
kulturális és hagyomá-
nyos értékek megőrzé-
séről, újak teremtéséről 
és ezek közvetítéséről 
szól.  A legfontosabb 
mégis a rendezvényso-
rozat révén kialakuló és 
megerősödő közösségi 
kapcsolatrendszer, a-
mely a megmaradás és 
a megerősödés záloga. 
A Partiumi Magyar Na-
pok mintegy seregszem-
lében foglalja össze a 
helyi magyar nyelvű kul-
turális életet, ugyanakkor 
lehetőséget ad 
a

„Egy nemzet, egy emlékezet”
Határokon átívelő kulturális kapcsolatok 

erősítése Pócspetri és Szatmárnémeti között” 
.XVIII. Partiumi Magyar Napok 

Szatmárnémetiben 
2019. augusztus 20-25.



minőségi országos pro-
dukciók – elsősorban ze-
nei fellépők – helyi bemu-
tatására, amelyekhez 
kapcsolódnak a hagyo-
mányőrző és kulturális 
események, köztük kiál-
lítások, színházi előadá-
sok és komolyzenei kon-
certek. Az országosan 
ismert előadók mellett a 
hasonló műfajban alkotó 
helyi előadók is fellép-
nek, így közvetve a helyi 
kulturális produkciók mi-
nősége is fej lődik. A 
program kulturális kifeje-
zések sokszínűségét kí-
nálja, ugyanakkor ötvözi 
a minőségi kulturális, 
művészi, közösségi ren-
dezvényeket.
A rendezvények helyszí-
nei a közművelődési in-
tézmények (színház, fil-
harmónia, múzeum) mel-
lett, közterek és parkok, 
amelyek jelentősen bő-
vítik a kulturális kínálat 
helyszíneit és alkalmait.
A kézműves bemutatók 
a hagyományos mester-
ségek (kovácsolás, gyé-
kény- és szalmafonás, 
bőr- és fa-megmunkálás, 
népi öltözetek, kerámia-
készítés) fennmaradás-
hoz járul a modern kö-
rülmények között. E ter-
mékek használati jellege 
megszűnt, csak ajándék 
és dísztárgyként marad-
tak meg, így a szemé-
lyes élmény, a készítés 
körülményeinek megis-
merése hozzá-adott ér-
téket jelent. 

Lehetőség nyílik a helyi 
hagyományos ételeket 
és italokat termelők be-
mutatkozására, így is-
mertségük növelésére: 
méz, gyümölcs, sajt és 
egyéb tejtermék, süte-
mények, valamint helyi 
borok és pálinkák.
A XVIII. Partiumi Magyar 
Napoknak Szatmárné-
meti ad otthont, de a 
tavalyi évtől kezdődően 
voltak színházi előadások 
Tasnádon, Nagykároly-
ba és Máramarosszige-
ten is. 
A rendezvénysorozat 
2019. augusztus 20-25. 
között került megrende-
zésre, melynek legismer-
tebb könnyűzenei fellé-
pője Ákos volt. Ákos mel-
lett olyan neves, ismert és 
kiváló fellépőket és e-
gyütteseket sikerült szer-
ződtetni, mint Pál István 
„Szalonna”, Marót Viki és 
a Nova Kultúr, Ismerős Ar-
cok, Kiscsillag, Compact 
Disco. 
A rendezvény helyszínei: 
Új Főtér, Kossuth-Kert, 
Szatmárnémeti Északi 
Színház, Tűzoltótorony 
körüli park. 
Ákos Szatmárnémeti új 
főterén felállított színpa-
don lépett augusztus 25.-
én fel, ezzel zárva a 18. 
Partiumi Magyar Napo-
kat, és egyben az „Egy 
nemzet, egy emlékezet - 
Határokon átívelő kultu-
rális kapcsolatok erősíté-
se Pócspetri és Szatmár-
németi között” projektet.  

20 ÉVES 
AZ IRÁNYTŰ KLUB, 

5 ÉVES A 
KLUB-ZENEKAR

program

Megérte a befektetett 
munka, mert méltó mó-
don sikerült megünne-
pelnünk e jeles évfor-
dulóinkat.
Az „Egy nemzet, egy em-
lékezet” Határokon átí-
velő kulturális kapcsola-
tok erősítése Pócspetri és 
Szatmárnémeti között” 
projekt keretében készí-
tettük el, és adtuk elő az 
„Emlékezzünk, hogy em-
lékeztessünk!” gondolat 
jegyében a műsorainkat.
2019. augusztus 19-én 13. 
00.-tól a nagy számú 
meghívott, minden jelen-
béli, és volt klubtagunk, 
barátaink, családtagja-
ink, és minden kedves 
érdeklő a Pócspetri Hiva-
tal házasságkötő termé-
ben láthatta és hallhatta 
a „Szél hozott, szél visz el” 
Iránytű Klub-zenekar, és 
a Nyugdíjas Énekkarral 
kibővített „Szabadnak 
születtél” verses, zenés i-
rodalmi, történelmi mű-
sorainkat.
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30 fővel féléven át 
készültünk az 
egyesületünk 

alakításának 20 éves, 
és a zenekarunk 

születésének 
5 éves évfordulójára.



Felelős kiadó: Tamás György
www.pocspetri.hu

pmhpocspetri@gmail.com
Főszerkesztő: IGFK

kovjanek@gmail.com

Pócspetri 
Önkormányzat Hírlevele

Civil és
Intézményi
Harsona!

Koszisz 
Királyfalvi Miklós 

Katolikus Általános 
Iskola és Óvoda 

Ennek örömére egy ki-
sebb csoporttal utaztunk 
Feldebrőre a sírkő meg-
szentelésére, amit falunk 
szülöttje Dr. Veres András 
győri megyéspüspök vé-
gzett. 
A Nagyboldogasszony 
ü n n e p e  a l k a l m á b ó l 
megtartott szentmisét 
követően továbbá meg-
nyitották a Monsignore 
Asztalos János pápai 
káplán, kanonok tisz-
teletére kialakított em-
lékszobát is a plébánia 
épületében.
Az emlékezés ünnepe 
alkalmából Feldebrő és 
Pócspetri polgármestere 
megerősítette a hiva-
talos testvértelepülési 
megállapodási szándék 
megkötésének igényét.
Erre ünnepélyes keretek 
között Pócspetriben 2019 
szeptember 17-én, a  Tör-
ténelmi Emlékhelyet jelző 
sztélé leleplezése alkal-
mával fog sor kerülni. 

Ugyanis Asztalos János 
egykori pócspetri plé-
bános, az 1948-as „pócs-
petri események” egyik 
elszenvedője és a kon-
cepciós perben elítéltje  
Feldebrőn született, és 
halála után ott is temet-
ték el. A két település kö-
zött az elmúlt évtizedek-
ben igen jó kapcsolat a-
lakult ki, de az utóbbi 5 
évben ezt a kapcsolatot 
a két polgármester és 
képviselő-testület még 
szorosabbá erősítette.

Kedves Szülők, 
Gyerekek!

A jövő heti iskolakezdés-
sel kapcsolatban a kö-
vetkezőek az informá-
ciók:
- szeptember 1-én vasár-
nap 10:30 tól tanévnyitó 
szentmise (megjelenés 
ünneplőben!)
- tankönyvosztás szep-
tember 2-án lesz
- szeptember 2-án hétfőn 
délig lesz tanítás, ebéd 
után pedig mindenki ha-
zamegy.

Augusztus 30-án a nagy 
múltú, immár kéz évtize-
den át megrendezésre 
kerülő Vidor fesztivál ke-
retében bábelőadáson 
vettek részt alsósaink és 
óvodásaink iskolánk au-
lájában. A fesztivál he-
tén a régi idők karnevál-
jaihoz hasonlóan a vi-
dámság és a derű veszi 
át a főszerepet, minden 
a jókedvről és a 
nevetésről szól.

Bábelőadás
a Vidor fesztivál

keretében

 „MEMENTO 1948. június 3. PÓCSPETRI” 
Alapítvány és az Önkormányzat 

segítségével felújításra került 
Asztalos János síremléke Feldebrőn. 

Nyugdíjas Egyesület

Augusztusban sem tét-
lenkedtek a Nyugdíjas E-
gyesület tagjai. Felléptek 
Nyíregyházán a Pacsirta 
úti Szociális Gondozási 
központban, közös ének-
lés volt a helyi Gondozá-
si központ udvarán, és ki-
rándultak Tiszabercelen, 
s határon túl Mezőfényen 
és Nagykárolyban is.
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