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„Egy nemzet, egy emlékezet”

4. évfolyam
8. szám

MEGHÍVÓ

Határokon átívelő kulturális
Történelmi Emlékhelyet
kapcsolatok erősítése
jelző sztélé
leleplezésére
Pócspetri és Szatmárnémeti között”
Határokon átívelő kap- . Az Iránytű Klub a 20 éves Az 1948-as Pócspetri esecsolatainkat kívántuk bővíteni és erősíteni az „Egy
nemzet, egy emlékezet”
projekt megvalósításával. Ennek keretében
elősegítettük a társpályázó, a Szatmárnémeti
Cultur Art Egyesület által,
20 szatmári civil szervezettel közösen szervezett
„XVIII. Partiumi Magyar
Napok” sikeres megrendezését. Másrészt Pócspetri 1948-as tragikus
eseményeihez köthetően a Kormány hivatalosan is Történelmi Emlékhellyé nyilvánította a
„Pócspetri Ügy” színhelyét. Így az Államalapítás ünnepén, az „Emlékezzünk, hogy emlékeztessünk!” címmel a határon túli testvér-települési
és civil kapcsolatok bevonásával, a helyi civil
szervezetek, és az
egyház közreműködésével egy nagyszabású,
és sokrétű megemlékezést tartottunk.

és a Klub-zenekar az 5
éves alakulását egy jelentős emlék-műsor megrendezésével, bemutatásával a házasságkötő
teremben ünnepelte.
A szabadidő parkban
Polgármester úr, és Dr.
Simon Miklós térségünk
országgyűlési képviselője
köszöntötte a jelenlévőket. Kerékgyártó Kinga
szavalata után az Öregfiúk Dalárdája, s a Nyugdíjas Egyesület néptánca következett. A kenyérszentelést a Guba
Néptánccsoport, és a
Petri Pengetős Citera és
Énekegyüttes, a Mesterek fája avatást a POLIP
Music Band – és vendégzenészeik, Molnár Renáta és Szécsi Norbert Volt
egyszer egy táncdal
fesztiválja követte.
Vacsora utánra maradt
a LyfeStyle és a Periscope zenekar koncertje.
Az eseményt Kiss Zoltán
zenész utcabálja zárta.

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

mények jelentősége miatt, Magyarország Kormánya a 97/2018 (V.25.)
döntésével a Pócspetri
Polgármesteri Hivatal épületét (egykori Irinyi - kúria) Történelmi Emlékhellyé nyilvánította.
Pócspetri Község Önkormányzata örömmel tájékoztatja a Petri Hírek olvasóit, hogy a Történelmi Emlékhelyet jelölő
sztélé, az emlékkő megkapja méltó helyét az
egykori tragikus események színhelyén, a jelenlegi Községháza előtt. Az
emlékkő mellé a tragikus
eseményeket, és a tervezett fejlesztéseket bemutató tablók is készülnek.
Pócspetri Község Önkormányzata és Egyházközsége szeretettel és tisztelettel meghívja az ünnepi keretek között tartandó sztélé leleplezésére és
megáldására.
Az ünnepség ideje:
2019. szeptember 17.
10:00. órától
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Sport - Szabadidő - Életmód
II. Palkó János kerékpáros emléktúra
(2019. 08. 09. – 2019. 08. 11.)
(Az Iránytű Klub elnökének szubjektív beszámolója)
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.
Kerékpáros útvonal
Első Nap
(2019. augusztus 09.)
A táv hossza: 125 km.
Máriapócs (Magyarország) – Nagykapos
(Szlovákia) – Dobóruszka
- Nagyszelmenc (Ukrajna
határátkelő).
Második Nap
(2019. augusztus 10.)
A táv hossza: 101 km.
Nagykapos – Sirava Morské oko – Nagymihály – Nagykapos
(Szlovákia).
Harmadik Nap
(2019. augusztus 11.)
A táv hossza: 115 km.
Nagykapos (Szlovákia) –
Máriapócs/Pócspetri
(Magyarország).
Kerékpáros útvonal teljes
hossza: 330 km
A „Kerékpárral 7 határon
át” programsorozat részeként megvalósuló túra szervezésébe az önkormányzaton túl bevontuk Nagykaposról az
ottani Magyar Közösségi
ház munkatársait, akikkel
egy három országot
érintő turisztikai program

lebonyolításakor ismerkedtünk meg, valamint
Palkó János özvegyét
Klárát is.
Eredetileg úgy gondoltuk, túra jellege, hosszúsága és foka miatt, hogy
csak egy pár fő gyakorlottabb kerekező fog
részt venni rajta. A legnagyobb meglepetésünkre azonban valószínűleg az ezt megelőző a
„Kerékpárral hét határon
át” program első fordulója sikerének is betudhatóan helyből és a környékből 25 fő (!) jelentkezett.
Ráadásul mint legelszántabb, felkészültebb, s tapasztaltabb kerékpárosként (Pénzes György és
jómagam) Máriapócsról
a Hungaricum Vendégház elől indultunk péntek
reggel és a teljes távot
megtéve vasárnap este
ide érkeztünk. A többiek
Petriből Tamás György
polgármester Úr portájáról kisbuszokkal kora
délután indultak el. Előőrsként jó tempót nyomtunk, s annak ellenére,

hogy több látnivalónál
megálltunk (Baktalórántháza rk. templom, Anarcs Czóber-Kúria, Kisvárda történelmi város
központja, Pebernyik
Majláth kastély) Nagykaposon a szálláshelyre
előbb érkezve a Drusba
Hotelben vártuk be a
gépjárművel utazókat.
A szálláshely elfoglalása
helyett azonnal kerékpárra pattant mindenki
és elsőként letekertünk a
híres Kisszelmec-Nagyszelmec kettévágott falu
határátkelő helyéhez. Itt
Andicsku Andrásné
Vera, Pócspetri alpolgármester asszonya rövid
tájékoztatást adott a
történelmi viharokban
sokat szenvedett településről. A falut egyetlen
egy éjszaka alatt vágták
szögesdrót akadállyal
ketté, s így az ősidők óta
magyarok lakta terület
egyik fele az akkori
Szovjetunióhoz, a másik
fele Csehszlovákiához
került. A kísérő autónkat, szabálytalan behajtás
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címén az együttérzést
nem ismerő szlovák-ukrán vámosok súlyos
eurókkal büntették.
A visszaúton Dobóruszkán a nagyon lelkes és
felkészült helyi idegenvezető mutatta be Dobó
István a hősi egri vár
védő sírhelyét tartalmazó templomot.
Itt hosszasan elidőztünk
ami miatt sajnálatosan
nem értünk vissza időben
a Magyarok Házához, de
az est beállta előtt még
volt alkalmunk tiszteletünket leróni Palkó János
sírjánál. Az emlékezés
koszorúját elhelyezve
gitárral kísért énekkel és
az egykori közös túrák felemlítésével lélekfelemelően tisztelegtünk volt
túratársunk előtt. Palkó
János özvegye, gyermeke és unokái elkísértek
minket a szálláshelyre,
ahol közösen fogyasztottuk el a vacsorát.
Tőlük elbúcsúzva az estét
kötetlen beszélgetések,
vidám tangóharmonikával és gitárral kísért
éneklések követték.
Ennek hőfoka és hangereje a környék lakóinak
nem igazán tetszhetett,
mert a ránk küldött szlovák rendőrök érkezése
vetett végett a mulatságnak.
Másnap korai és gyors
reggelit követően útnak
indultunk körbe tekerjük
a szlovák Balatont, a

Siravai víztározót és meghódítsuk a Vihorlát hegységben a 650 méter magasan fekvő tengerszemet. Bizony a nyírségi tájakhoz a mi síkvidékünkhöz szokott kerekezők
többségének nem kis
gondot okozott a folyamatosan, eleinte sunyin
az utolsó hét kilométeren
pedig szemmel láthatóan, drasztikusan emelkedő szintek leküzdése.
A legfelső parkolótól már
csak 9 fő (Kovácsné Tamás Ildikó, Dr. Tokár Zsuzsanna, Sitku Angéla, Andicsku András, Sitku Zsolt,
Pekk János, Kerékgyártó
András, Pénzes György,
Kovács János) részben
tolva kerékpárját ment
fel az egyébként csodálatos fekvésű és klímájú
remetei tengerszem tóhoz. Itt a rövid pihenést
követően megkezdődött a bátrabbak számára nagy sebességet kínáló, a félősebbeknek a
folyamatos fékezést igénylő visszagurulás.
Gyakorlatilag több 10
km-n keresztül, bele sem
kellett hajtani a pedálba. Viszont az utolsó szakaszokon újra jöttek a
combégető emelkedők.
Míg az első túranap a
történelmi ismereteket
gyarapította és a lelket
erősítette, a második elsősorban a testet edzette fizikai erőpróbára késztetett.

Az este folyamán a 34.
évi házassági évfordulót
ünnepeltük nejemmel, s
a túratársak, János özvegye Klára, emlékezetesen köszöntöttek bennünket. A hangos éneklést felváltotta a csendesebb beszélgetések.
A túra harmadik napján
is fegyelmezetten, időben, a reggelit követően
elindult a teljes csapat és
szinte mindenki a kitűzött
célállomásig, a Tisza-hídig a nagy meleg ellenére lelkiismeretesen végig
tekert. Az egyébként is
meleg nyarunk egyik legforróbb napja sem akadályozta meg, hogy
Gyurival hazafele is kerekezzünk.
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 kisközösségeit, bővítettük
az Iránytű Klub tagságát,
terjesztettük a csoportos
kerékpározás kultúráját,
népszerűsítettük a környezetbarát, egészséges, biztonságos kerékpározást és a nagyszerű
Kerékpárral hét határon
át programot!
Köszönet és Hála minden
résztvevőnek, a közreműködőnek, és a támogatóknak egyaránt.
Kovács János
túraszervezője
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IRÁNYTŰ

pályázati lehetőségek
fejlesztési elképzelések

„Egy nemzet, egy emlékezet”
Határokon átívelő kulturális kapcsolatok
erősítése Pócspetri és Szatmárnémeti között”
.

IGFK

XVIII. Partiumi Magyar Napok
Szatmárnémetiben
2019. augusztus 20-25.

2019-ben 18. alkalommal kerül sor a Partiumi
Magyar Napok rendezvény-sorozatára Szatmárnémetiben, amely
az elmúlt években a
régió legnagyobb kulturális rendezvényévé
nőtte ki magát.
Ez évben a fő pályázó
Pócspetri Közösségéért
Egyesület jóvoltából a
Nemzeti Együttműködési
Alap támogatásának
köszönhetően, a rendezvényeket, kiszolgáló LEDfal bérlése, valamint a
Kaposvári Csíki Gergely
színház fellépése vált
lehetővé.
A rendezvénysorozat a
szatmári és tágabban a
partiumi magyar közösség kulturális értékeiből
táplálkozik. Évről évre az
események gerincét a
zenei koncertek adják,
amelyhez számos hagyományőrző és kulturális esemény csatlakozik.
A fő cél, hogy minden
szatmári és partiumi polgár számára tartalmas
szórakozást nyújtva, bemutathassuk és felele-

venítsük hagyományos
értékeinket, elmélyítve a
közösség önismeretét,
közvetve hozzájárulva a
helyi magyarság megmaradásához és tágabban az egész térség
felzárkózásához.
A Partiumi Magyar Napok rendezvénysorozata az idén 18 éves, így a
régió, de Erdély egészét
tekintve is a legrégibb,
huzamosabb ideje működő, kiemelkedő kulturális értékeket létrehozó
eseménye.
A terület a politikai-történelmi fejlődés következtében fejlődésében elmaradt, kulturális szempontból hátrányos helyzetbe került. A három
ország peremvidékévé
vált régió identitása
megroppant, annak ellenére, hogy a magyar
kultúra és történelem kiemelkedő alakjai kötődnek ide.
Itt ringott az irodalmi magyar nyelv bölcsője, valamint a szatmári népzene és -tánc meghatározó eleme az UNESCO

szellemi örökségbe felvett magyar
népzenének.
Ezért a PMN nem egyetlen rendezvény, hanem
egy hosszú távú rendezvénysorozat, amelynek
legfontosabb értéke a
közösségi együttműködés, célja a közösség
hosszú távú építkezésének, fenntartható fejlődésének elősegítése.
Nem csupán termékbemutató, múltidézés vagy
egy könnyűzenei koncertsorozat, hanem a
kulturális és hagyományos értékek megőrzéséről, újak teremtéséről
és ezek közvetítéséről
szól. A legfontosabb
mégis a rendezvénysorozat révén kialakuló és
megerősödő közösségi
kapcsolatrendszer, amely a megmaradás és
a megerősödés záloga.
A Partiumi Magyar Napok mintegy seregszemlében foglalja össze a
helyi magyar nyelvű kulturális életet, ugyanakkor
lehetőséget ad
a
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minőségi országos produkciók – elsősorban zenei fellépők – helyi bemutatására, amelyekhez
kapcsolódnak a hagyományőrző és kulturális
események, köztük kiállítások, színházi előadások és komolyzenei koncertek. Az országosan
ismert előadók mellett a
hasonló műfajban alkotó
helyi előadók is fellépnek, így közvetve a helyi
kulturális produkciók minősége is fejlődik. A
program kulturális kifejezések sokszínűségét kínálja, ugyanakkor ötvözi
a minőségi kulturális,
művészi, közösségi rendezvényeket.
A rendezvények helyszínei a közművelődési intézmények (színház, filharmónia, múzeum) mellett, közterek és parkok,
amelyek jelentősen bővítik a kulturális kínálat
helyszíneit és alkalmait.
A kézműves bemutatók
a hagyományos mesterségek (kovácsolás, gyékény- és szalmafonás,
bőr- és fa-megmunkálás,
népi öltözetek, kerámiakészítés) fennmaradáshoz járul a modern körülmények között. E termékek használati jellege
megszűnt, csak ajándék
és dísztárgyként maradtak meg, így a személyes élmény, a készítés
körülményeinek megismerése hozzá-adott értéket jelent.

Lehetőség nyílik a helyi
hagyományos ételeket
és italokat termelők bemutatkozására, így ismertségük növelésére:
méz, gyümölcs, sajt és
egyéb tejtermék, sütemények, valamint helyi
borok és pálinkák.
A XVIII. Partiumi Magyar
Napoknak Szatmárnémeti ad otthont, de a
tavalyi évtől kezdődően
voltak színházi előadások
Tasnádon, Nagykárolyba és Máramarosszigeten is.
A rendezvénysorozat
2019. augusztus 20-25.
között került megrendezésre, melynek legismertebb könnyűzenei fellépője Ákos volt. Ákos mellett olyan neves, ismert és
kiváló fellépőket és együtteseket sikerült szerződtetni, mint Pál István
„Szalonna”, Marót Viki és
a Nova Kultúr, Ismerős Arcok, Kiscsillag, Compact
Disco.
A rendezvény helyszínei:
Új Főtér, Kossuth-Kert,
Szatmárnémeti Északi
Színház, Tűzoltótorony
körüli park.
Ákos Szatmárnémeti új
főterén felállított színpadon lépett augusztus 25.én fel, ezzel zárva a 18.
Partiumi Magyar Napokat, és egyben az „Egy
nemzet, egy emlékezet Határokon átívelő kulturális kapcsolatok erősítése Pócspetri és Szatmárnémeti között” projektet.

20 ÉVES
AZ IRÁNYTŰ KLUB,
5 ÉVES A
KLUB-ZENEKAR
program
30 fővel féléven át
készültünk az
egyesületünk
alakításának 20 éves,
és a zenekarunk
születésének
5 éves évfordulójára.
Megérte a befektetett
munka, mert méltó módon sikerült megünnepelnünk e jeles évfordulóinkat.
Az „Egy nemzet, egy emlékezet” Határokon átívelő kulturális kapcsolatok erősítése Pócspetri és
Szatmárnémeti között”
projekt keretében készítettük el, és adtuk elő az
„Emlékezzünk, hogy emlékeztessünk!” gondolat
jegyében a műsorainkat.
2019. augusztus 19-én 13.
00.-tól a nagy számú
meghívott, minden jelenbéli, és volt klubtagunk,
barátaink, családtagjaink, és minden kedves
érdeklő a Pócspetri Hivatal házasságkötő termében láthatta és hallhatta
a „Szél hozott, szél visz el”
Iránytű Klub-zenekar, és
a Nyugdíjas Énekkarral
kibővített „Szabadnak
születtél” verses, zenés irodalmi, történelmi műsorainkat.
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„MEMENTO 1948. június 3. PÓCSPETRI”
Alapítvány és az Önkormányzat
segítségével felújításra került
Asztalos János síremléke Feldebrőn.
Ennek örömére egy kisebb csoporttal utaztunk
Feldebrőre a sírkő megszentelésére, amit falunk
szülöttje Dr. Veres András
győri megyéspüspök végzett.
A Nagyboldogasszony
ünnepe alkalmából
megtartott szentmisét
követően továbbá megnyitották a Monsignore
Asztalos János pápai
káplán, kanonok tiszteletére kialakított emlékszobát is a plébánia
épületében.
Az emlékezés ünnepe
alkalmából Feldebrő és
Pócspetri polgármestere
megerősítette a hivatalos testvértelepülési
megállapodási szándék
megkötésének igényét.
Erre ünnepélyes keretek
között Pócspetriben 2019
szeptember 17-én, a Történelmi Emlékhelyet jelző
sztélé leleplezése alkalmával fog sor kerülni.

Ugyanis Asztalos János
egykori pócspetri plébános, az 1948-as „pócspetri események” egyik
elszenvedője és a koncepciós perben elítéltje
Feldebrőn született, és
halála után ott is temették el. A két település között az elmúlt évtizedekben igen jó kapcsolat alakult ki, de az utóbbi 5
évben ezt a kapcsolatot
a két polgármester és
képviselő-testület még
szorosabbá erősítette.

Nyugdíjas Egyesület

Civil és
Intézményi
Harsona!
Koszisz
Királyfalvi Miklós
Katolikus Általános
Iskola és Óvoda
Kedves Szülők,
Gyerekek!
A jövő heti iskolakezdéssel kapcsolatban a következőek az információk:
- szeptember 1-én vasárnap 10:30 tól tanévnyitó
szentmise (megjelenés
ünneplőben!)
- tankönyvosztás szeptember 2-án lesz
- szeptember 2-án hétfőn
délig lesz tanítás, ebéd
után pedig mindenki hazamegy.

Augusztusban sem tétlenkedtek a Nyugdíjas Egyesület tagjai. Felléptek
Nyíregyházán a Pacsirta
úti Szociális Gondozási
Bábelőadás
központban, közös éneka Vidor fesztivál
lés volt a helyi Gondozákeretében
si központ udvarán, és kirándultak Tiszabercelen, Augusztus 30-án a nagy
s határon túl Mezőfényen múltú, immár kéz évtizeden át megrendezésre
és Nagykárolyban is.
kerülő Vidor fesztivál keretében bábelőadáson
Pócspetri
vettek részt alsósaink és
Önkormányzat Hírlevele
óvodásaink iskolánk aulájában. A fesztivál heFelelős kiadó: Tamás György
tén a régi idők karneválwww.pocspetri.hu
jaihoz hasonlóan a vipmhpocspetri@gmail.com
dámság és a derű veszi
át a főszerepet, minden
Főszerkesztő: IGFK
a jókedvről és a
kovjanek@gmail.com
nevetésről szól.
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