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

Eger - Demjén -
Feldebrő 

kirándulás

A Pócspetri Községi Ön-
kormányzat a Pócspetri 
Közösségéért Egyesü-
lettel karöltve kirándu-
lást szervezett.
A kirándulás fő célja a 
Feldebrői ribizlifesztivál 
volt, ahol a Pócspetri 
Pengetős Citera zenekar 
és énekegyüttes, mint 
mindig most is színvona-
las és szórakoztató előa-
dással mulattatta a nagy 
létszámú közönséget. 
A fellépés előtt a Petri  
kiránduló csapat Tamás 
György polgármester úr 
vezetésével koszorút he-
lyezett el Asztalos János 
egykori Pócspetri plé-
bános sírján.
A kiránduláson elláto-
gattunk Egerbe és Dem-
jénbe is.
Az Iránytű Klub Sport -
Szabadidő - Életmód 
csoport képviselői meg 
kerékpárral egy szép 
Mátrai kört tettek meg.
A napot pedig a nép-
szerű Csík zenekar jó han-
gulatot teremtő koncert-
jével zártuk.

Pócspetri játszótér 
kerítésének építése

A Pócspetri Önkormány-
zat a civil szervezetekkel 
összefogva és a Pócs-
petri lakosok társadalmi 
munkájának segítségé-
vel megépítették a ját-
szóteret körülölelő biz-
tonsági kerítést, hogy 
ezáltal az ott játszó és 
tartózkodó gyerekek és 
szülők biztonságosab-
ban érezzék magukat.
Köszönet az önkéntes 
közreműködőknek.

Negyedik alkalommal 
került megrendezésre a 
Pócspetri Nemzetközi 
Művészeti Alkotótábor.
A 2019. július 6-án tartott 
megnyitó ünnepségen, 
Tamás György Pócspetri 
polgármestere, és Stefan 
Gnandt művészeti veze-
tő köszöntötte a Német-
országból, Romániából, 
Szlovákiából, Lengyelor-
szágból, Ukrajnából és 
Magyarországról érkező 
művészeket.
A Nemzetközi Képzőmű-
vészeti Alkotótábor egy-
hetes munkájának vé-
gén az elkészült műve-
ket egy zárókiállításon te-
kinthették meg az ér-
deklődők.
A festőművészek és fafa-
ragók dolgoztak lelke-
sen, melynek eredmé-
nyeképp igényes fest-
ményeket és két szobrot 
alkottak.
A kiállítás két hétig volt 
megtekinthető a Pócs-
petri Hivatal nagytermé-
ben 8 órától 16 
óráig.

IV. Pócspetri 
Nemzetközi 

Képzőművészeti 
Alkotótábor 

Növényvédelmi 
alaptanfolyam 

vizsga 

Pócspetri Község Önkor-
mányzata és a Falugaz-
dász Hálózat szervezésé-
ben a Művelődési Ház-
ban 80 órás növényvé-
delmi alap tanfolyam ke-
rült megszervezésre, 45 fő 
részvételével. A vizsgát 
mindenki sikeresen telje-
sítette. Örülünk, hogy 
ezzel is hozzájárulhatunk 
a gazdák ilyen jellegű 
igényéhez. Mindenkinek 
jó munkát, jó gazdálko-
dást kívánunk!



Az eredeti felhívásban, 
túrakiírásban az alábbiak 
szerepeltek: 
„Kerékpárral indulás Eger 
Dobó István szobor – Sza-
lóki út/Fehér Mária (3,6 
km.) – Öreg kőhíd (6,4 
km.) – Egerszólát (11,5 
km.) – Tarnaszentmária 
Mária látogatása-temp-
loma (18,6km.) – Kőkút-
puszta (22,1 km.) – Sírok 
Kút-völgyi park (26,3 km.) 
Sírok vár (30,5 km.) Vissza 
a 2415-ös út elágazás (34 
km.) Verpelét (42,6 km.) 
Kisnána vár (48,3 km.) 
Domoszló (52,4 km.) Vécs 
(65,7 km.) Feldebrő (72 
km.) Viszonylag nem 
nagy táv, viszont sok – 
sok emelkedő! Ugyanak-
kor erőnléttől függően 
rövidíthető (vagy akár 
hosszabbítható) a terve-
zett útvonal. A további 
részletekről érdeklődni: 
Kovács János – túraszer-
vezőnél”.
Ehhez képest úgy alakult, 
hogy az autópályán ha-
ladva a korábbi túraél-
ményeket megosztva az 
útitársakkal, elnéztem az 
Egri letérőt, s így a vissza-
fordulás helyett úgy dön-

töttünk, hogy egyből el-
megyünk Feldebrőre, és 
onnan indulunk. Végül is 
nem bántuk meg, mert 
így ide is érkeztünk meg 
Pénzes Gyuri sporttárssal 
egy fárasztó, de élmény 
dús kör megtételét kö-
vetően. Andrea és Vilu az 
autóval csatlakozott az 
akkor már Egerbe a nagy 
busszal érkező Petriek-
hez, mi meg elsőként 
combos emelkedőkkel 
megtűzdelt, de kiváló 
minőségű útvonalon E-
gerszalókra kerekeztünk.
Szalókot a Laskó pata-
kon terpeszkedő rondán 
felújított „Öreg kőhídon„ 
hagytuk el. Újabb kap-
tatók leküzdését köve-
tően a Mátra és a Bükk 
választóvonalában, az 
Olaszrizling hazájában E-
gerszóláton, tartottunk 
egy rövid pihenőt. Szük-
ség is volt erre, hisz a ki-
vezető út meredeksége, 
minősége újabb próbára 
késztetett. Tarnaszent-
márián megnéztük ha-
zánk egyik legrégebben 
épült, eredeti formájú 
Mária látogatása-temp-
lomát.

A Pócspetri Önkormányzat és a Pócspetriért Egyesülettel buszos kirándulást 
szervezett 2019.06.29-én, Feldebrőre, a Ribizli fesztiválra. Az Iránytű Klub 
Sport – Szabadidő – Életmód csoportja pedig erre az alkalomra egy 
kerékpáros Mátrai kört hírdetett és valósított meg. 

Betértünk egy vendég-
látóhelyre, ahol volt u-
gyan kávé, de csak hide-
gen és cukor nélkül.
Innentől könnyebb tere-
pen, jó útfelületen  nagy 
tempóval értűk el Sírokot. 
A várba feltekerni nem 
volt kis feladat. A csodá-
latos panoráma viszont 
kárpótolta a fáradtsá-
gunkat. Úgy döntöttünk 
meglátogatjuk a Kisnán 
a várat is, de mire leküz-
döttük az oda vezető ú-
tat az bezárt. Így egy u-
tolsó megerőltető sza-
kasz után értünk be Fel-
debrőre, ahol az ünnepi 
műsor javában tartott. Az 
útitársak már vártak, a 
helyiek jó szívvel kínáltak.  
Mivel vezettem így most 
nem állt módomban kós-
tolni a kínált borokat, vi-
szont a Csík zenekar mu-
zsikájára táncra perdülő 
Petriek látványa felvidí-
tott. Ez alkalommal is 
különleges élmények-
ben volt részünk, így most 
is megfogadtuk, hogy 
ide, a Mátrába még visz-
szatérünk! 
Kovács János
túraszervező
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Sport - Szabadidő - Életmód 

(Az Iránytű Klub elnökének szubjektív beszámolója)

Mátrai kör - Kerékpárral Feldebrőre, 
a XIV. Ribizli fesztiválra 
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pályázati lehetőségek

fejlesztési elképzelések

Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. 

.

ban és benyújtásában;
- közreműködés projekt-
zárásban, majd a pro-
jektfenntartásban.
Ha elakadt a projekt-
megvalósításban, meg-
erősítést szeretne, hogy 
jól végzi-e a kötelező ad-
minisztrációt, szakértő 
tanácsokra van szüksé-
ge a továbblépéshez, az 
elnyert források haté-
kony, eredményes és 
szabályos felhasználá-
sához, akkor az SZPI 
Nemzeti Programok Igaz-
gatóságának45 térségi 
irodájában és elérhe-
tőségein készséggel áll-
nak rendelkezésére az 
SZPI munkatársai.
Az SZPI által nyújtott térí-
tésmentes szolgáltatá-
sairól és a területi irodák 
elérhetőségeiről további 
részletes információt a 
h t tps : / /www.s zp i .hu 
oldalon talál. Kérdéseivel 
forduljon bizalommal a 
Széchenyi Programiroda 
munkatársaihoz, vegyék 
i g é n y b e  a z  á l t a l u k 
nyújtott szolgáltatásokat!

Az SZPI Nemzeti Progra-
mok Igazgatósága által 
támogatott ügyfelei kö-
zött közel 70 ezer vállal-
kozás, civil és állami szer-
vezet, önkormányzat, il-
letve magánszemély ta-
lálható, akik hat operatív 
programban (EFOP, GI-
NOP, TOP, VEKOP, KE-
HOP, KÖFOP) országo-
san 45 SZPI irodában, 
valamint az ügyfél szék-
helyén kapnak ingyenes 
szakmai támogatást a 
sikeres támogatási kérel-
mekhez és projekt meg-
valósításhoz.
Az SZPI Nemzeti Prog-
ramok Igazgatóságának 
főbb szolgáltatásai:
- az igényeknek megfe-
lelő támogatási lehe-
tőség felkutatása;
- segítségnyújtás támo-
gatási kérelem előkészí-
tése és benyújtása során;
- szakmai támogatás a 
támogatási szerződés-
hez kapcsolódó módosí-
tási igények, kifizetési 
kérelmek, szakmai be-
számolók összeállításá-

A Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. (SZPI) 
nemzetközi, határon átnyúló és Magyarországon 
európai uniós forrásból megvalósuló projektek 
szakmai segítségnyújtásával megbízott állami 
szervezetként 2011 óta több, mint 150 ezer tanácsadási 
alkalommal és közel 2000 rendezvénnyel segítette a pályázni vágyó
és a projekteket megvalósító szervezeteket és magánszemélyeket.

20 ÉVES 
AZ IRÁNYTŰ KLUB, 

5 ÉVES A 
KLUB-ZENEKAR

program

Az Iránytű Gazdaságfej-
lesztő Klub 1998 év őszén, 
azaz 21 éve alakult, de 
hivatalosan 1999 január-
jában jegyezték be az e-
gyesületünket.
Azaz a több mint húsz é-
ve működő civil szerve-
zetünk ez évben, a ter-
veink szerint augusztus 20 
-ai rendezvénysorozat 
keretében ünnepli az a-
lakulásunk két évtizedes 
fordulóját. 
Egyben megkívánjuk ün-
nepelni a szervezet kere-
tében működő Iránytű 
Klub-zenekar elmúlt öt 
évét is. Már gőzerővel 
folynak az egyeztetések, 
a szervezés a jeles évfor-
dulók méltó megünnep-
lésének érdekében, va-
lamint a műsor is össze-
állt, s zajlanak a 
próbák is.
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Felelős kiadó: Tamás György
www.pocspetri.hu

pmhpocspetri@gmail.com
Főszerkesztő: IGFK

kovjanek@gmail.com

Pócspetri 
Önkormányzat Hírlevele

Civil és
Intézményi
Harsona!

Felújítás alatt Asztalos János 
síremléke Feldebrőn  

„MEMENTO 1948. június 3. 
PÓCSPETRI” Alapítvány 
és a Pócspetri Község 
Önkormányzata segítsé-
gével felújításra kerül 
Asztalos János síremléke 
Feldebrőn. 
Asztalos János, a hánya-
tott sorsú pap szegény 
parasztszülők gyermeke-
ként, 1910-ben látta meg 
a napvilágot a mátra-
aljai településen.
Csányban (1934 - 1935), 
Polgárban (1935 -1937), 
Nyíregyházán káplán 
(1937 -1938), Hajdúhad-
házon hitoktató (1938 -
1945). A II. vh. után Pócs-
petri plébánosa (1945 -
1948). A Petri koncepciós 
perben a statáriális bíró-
ság szándékos emberö-
lésre való felbujtás vád-
jával halálra ítélte, amit 
életfogytiglani börtön-
büntetésre változtattak. 
A váci börtön rabja (1948 
- 1956), a forradalom a-
latt szabadult; Bécsben 
(1956 -1961) és Rómában 
élt (1961-1972). 

Az emigrációban ma-
gyar lelkész (1957–1972), 
majd az NSZK-beli Gang-
hofenben kisegítő lelkész 
(1972–1989). A rendszer-
váltás idején tért vissza, 
szülőfalujában élt (1989 -
1995). Várhatóan au-
gusztusban lesz a felújí-
tott sírkő felszentelve.

PÓCSPETRI 
MAJÁLIS

A Pócspetri Községi Ön-
kormányzat és a civil 
szervezetek szervezé-
sében 5. alkalommal 
került megrendezésre a 
Pócspetri Majális.
A lelkes résztvevőket 
nem tántorította el a vál-
tozékony időjárás sem.
A színes kulturális műso-
rok, a sport rendezvé-
nyek és a színvonalas fő-
zőverseny feledhetet-
lenné tette ezt a napot. 
Megköszönjük a szerve-
zőknek, a résztvevőknek, 
hogy munkájukkal és 
jelenlétükkel emelték a 
rendezvény színvonalát. 

Gondozási Központ 
energetikai 

korszerűsítése

„Önkormányzati épü-
letek energetikai korsze-
rűsítése Pócspetri köz-
ségben, Gondozási Köz-
pont energetikai korsze-
rűsítése” sikeres pályá-
zatnak köszönhetően 
megkezdődhetnek a 
munkálatok.
A sikeres energetikai pá-
lyázat eredményhirde-
tését követően igen csak 
hosszú előkészítő munka 
kezdődött. Szükséges 
volt teljeskörűen össze-
hangolni a pályázati kií-
rásban rögzített célkitű-
zéseket, a pályázatban 
vállalt fejlesztéseket, és a 
reálisan az eltelt időszak 
alatt megfogalmazott 
felhasználói igényeket is.
A legfontosabb, hogy a 
településünk egyik jelen-
tős közösségi intézmé-
nyében a fűtéssel, és a 
melegvízellátással kap-
csolatos problémák vég-
re megnyugtatóan meg-
oldódjanak. Természete-
sen az is jelentős, hogy az 
épület szigeteléssel, és a 
kazánok cseréjével jelen-
tős megtakarí-
tás is elérhető.  
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