Petri Hírek
Pócspetri Község
Önkormányzata

2019 év
Július hó

4. évfolyam
7. szám

Eger - Demjén - Pócspetri játszótér IV. Pócspetri
Feldebrő
kerítésének építése Nemzetközi
kirándulás
A Pócspetri Önkormány- Képzőművészeti
zat a civil szervezetekkel
Alkotótábor
A Pócspetri Községi Önösszefogva és a Pócs-

kormányzat a Pócspetri
petri lakosok társadalmi
Közösségéért Egyesümunkájának segítségélettel karöltve kiránduvel megépítették a játlást szervezett.
szóteret körülölelő bizA kirándulás fő célja a
tonsági kerítést, hogy
Feldebrői ribizlifesztivál
ezáltal az ott játszó és
volt, ahol a Pócspetri
tartózkodó gyerekek és
Pengetős Citera zenekar
szülők biztonságosabés énekegyüttes, mint
ban érezzék magukat.
mindig most is színvonaKöszönet az önkéntes
las és szórakoztató előaközreműködőknek.
dással mulattatta a nagy
létszámú közönséget.
Növényvédelmi
A fellépés előtt a Petri
alaptanfolyam
kiránduló csapat Tamás
György polgármester úr
vizsga
vezetésével koszorút helyezett el Asztalos János Pócspetri Község Önkoregykori Pócspetri plé- mányzata és a Falugazdász Hálózat szervezésébános sírján.
A kiránduláson elláto- ben a Művelődési Házgattunk Egerbe és Dem- ban 80 órás növényvédelmi alap tanfolyam kejénbe is.
Az Iránytű Klub Sport - rült megszervezésre, 45 fő
Szabadidő - Életmód részvételével. A vizsgát
csoport képviselői meg mindenki sikeresen teljekerékpárral egy szép sítette. Örülünk, hogy
ezzel is hozzájárulhatunk
Mátrai kört tettek meg.
A napot pedig a nép- a gazdák ilyen jellegű
szerű Csík zenekar jó han- igényéhez. Mindenkinek
gulatot teremtő koncert- jó munkát, jó gazdálkodást kívánunk!
jével zártuk.
„Amit látsz, az a hír, amit tudsz, az a háttér,
amit érzel, az a vélemény” - Lester Markel

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 vezető köszöntötte a Németországból, Romániából,
Szlovákiából, Lengyelországból, Ukrajnából és
Magyarországról érkező
művészeket.
A Nemzetközi Képzőművészeti Alkotótábor egyhetes munkájának végén az elkészült műveket egy zárókiállításon tekinthették meg az érdeklődők.
A festőművészek és fafaragók dolgoztak lelkesen, melynek eredményeképp igényes festményeket és két szobrot
alkottak.
A kiállítás két hétig volt
megtekinthető a Pócspetri Hivatal nagytermében 8 órától 16
óráig.
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Sport - Szabadidő - Életmód
Mátrai kör - Kerékpárral Feldebrőre,
a XIV. Ribizli fesztiválra
(Az Iránytű Klub elnökének szubjektív beszámolója)
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.
Az eredeti felhívásban,
túrakiírásban az alábbiak
szerepeltek:
„Kerékpárral indulás Eger
Dobó István szobor – Szalóki út/Fehér Mária (3,6
km.) – Öreg kőhíd (6,4
km.) – Egerszólát (11,5
km.) – Tarnaszentmária
Mária látogatása-temploma (18,6km.) – Kőkútpuszta (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! Ugyanakkor erőnléttől függően
rövidíthető (vagy akár
hosszabbítható) a tervezett útvonal. A további
részletekről érdeklődni:
Kovács János – túraszervezőnél”.
Ehhez képest úgy alakult,
hogy az autópályán haladva a korábbi túraélményeket megosztva az
útitársakkal, elnéztem az
Egri letérőt, s így a visszafordulás helyett úgy dön-

töttünk, hogy egyből elmegyünk 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 követően. Andrea és Vilu az
autóval csatlakozott az
akkor már Egerbe a nagy
busszal érkező Petriekhez, mi meg elsőként
combos emelkedőkkel
megtűzdelt, de kiváló
minőségű útvonalon Egerszalókra kerekeztünk.
Szalókot a Laskó patakon terpeszkedő rondán
felújított „Öreg kőhídon„
hagytuk el. Újabb kaptatók leküzdését követően a Mátra és a Bükk
választóvonalában, az
Olaszrizling hazájában Egerszóláton, tartottunk
egy rövid pihenőt. Szükség is volt erre, hisz a kivezető út meredeksége,
minősége újabb próbára
késztetett. Tarnaszentmárián megnéztük hazánk egyik legrégebben
épült, eredeti formájú
Mária látogatása-templomát.

Betértünk egy vendéglátóhelyre, ahol volt ugyan kávé, de csak hidegen és cukor nélkül.
Innentől könnyebb terepen, jó útfelületen nagy
tempóval értűk el Sírokot.
A várba feltekerni nem
volt kis feladat. A csodálatos panoráma viszont
kárpótolta a fáradtságunkat. Úgy döntöttünk
meglátogatjuk a Kisnán
a várat is, de mire leküzdöttük az oda vezető útat az bezárt. Így egy utolsó megerőltető szakasz után értünk be Feldebrőre, ahol az ünnepi
műsor javában tartott. Az
útitársak már vártak, a
helyiek jó szívvel kínáltak.
Mivel vezettem így most
nem állt módomban kóstolni a kínált borokat, viszont a Csík zenekar muzsikájára táncra perdülő
Petriek látványa felvidított. Ez alkalommal is
különleges élményekben volt részünk, így most
is megfogadtuk, hogy
ide, a Mátrába még viszszatérünk!
Kovács János
túraszervező
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pályázati lehetőségek
fejlesztési elképzelések

IRÁNYTŰ

Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft.

IGFK

.

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.
Az SZPI Nemzeti Programok Igazgatósága által
támogatott ügyfelei között közel 70 ezer vállalkozás, civil és állami szervezet, önkormányzat, illetve magánszemély található, akik hat operatív
programban (EFOP, GINOP, TOP, VEKOP, KEHOP, KÖFOP) országosan 45 SZPI irodában,
valamint az ügyfél székhelyén kapnak ingyenes
szakmai támogatást a
sikeres támogatási kérelmekhez és projekt megvalósításhoz.
Az SZPI Nemzeti Programok Igazgatóságának
főbb szolgáltatásai:
- az igényeknek megfelelő támogatási lehetőség felkutatása;
- segítségnyújtás támogatási kérelem előkészítése és benyújtása során;
- szakmai támogatás a
támogatási szerződéshez kapcsolódó módosítási igények, kifizetési
kérelmek, szakmai beszámolók összeállításá-

ban és benyújtásában;
- közreműködés projektzárásban, majd a projektfenntartásban.
Ha elakadt a projektmegvalósításban, megerősítést szeretne, hogy
jól végzi-e a kötelező adminisztrációt, szakértő
tanácsokra van szüksége a továbblépéshez, az
elnyert források hatékony, eredményes és
szabályos felhasználásához, akkor az SZPI
Nemzeti Programok Igazgatóságának45 térségi
irodájában és elérhetőségein készséggel állnak rendelkezésére az
SZPI munkatársai.
Az SZPI által nyújtott térítésmentes szolgáltatásairól és a területi irodák
elérhetőségeiről további
részletes információt a
https://www.szpi.hu
oldalon talál. Kérdéseivel
forduljon bizalommal a
Széchenyi Programiroda
munkatársaihoz, vegyék
igénybe az általuk
nyújtott szolgáltatásokat!

20 ÉVES
AZ IRÁNYTŰ KLUB,
5 ÉVES A
KLUB-ZENEKAR
program
Az Iránytű Gazdaságfejlesztő Klub 1998 év őszén,
azaz 21 éve alakult, de
hivatalosan 1999 januárjában jegyezték be az egyesületünket.
Azaz a több mint húsz éve működő civil szervezetünk ez évben, a terveink szerint augusztus 20
-ai rendezvénysorozat
keretében ünnepli az alakulásunk két évtizedes
fordulóját.
Egyben megkívánjuk ünnepelni a szervezet keretében működő Iránytű
Klub-zenekar elmúlt öt
évét is. Már gőzerővel
folynak az egyeztetések,
a szervezés a jeles évfordulók méltó megünneplésének érdekében, valamint a műsor is összeállt, s zajlanak a
próbák is.
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Felújítás alatt Asztalos János
síremléke Feldebrőn
„MEMENTO 1948. június 3.
PÓCSPETRI” Alapítvány
és a Pócspetri Község
Önkormányzata segítségével felújításra kerül
Asztalos János síremléke
Feldebrőn.
Asztalos János, a hányatott sorsú pap szegény
parasztszülők gyermekeként, 1910-ben látta meg
a napvilágot a mátraaljai településen.
Csányban (1934 - 1935),
Polgárban (1935 -1937),
Nyíregyházán káplán
(1937 -1938), Hajdúhadházon hitoktató (1938 1945). A II. vh. után Pócspetri plébánosa (1945 1948). A Petri koncepciós
perben a statáriális bíróság szándékos emberölésre való felbujtás vádjával halálra ítélte, amit
életfogytiglani börtönbüntetésre változtattak.
A váci börtön rabja (1948
- 1956), a forradalom alatt szabadult; Bécsben
(1956 -1961) és Rómában
élt (1961-1972).

Civil és
Intézményi
Harsona!

Az emigrációban magyar lelkész (1957–1972),
majd az NSZK-beli Ganghofenben kisegítő lelkész
(1972–1989). A rendszer- Gondozási Központ
váltás idején tért vissza,
energetikai
szülőfalujában élt (1989 korszerűsítése
1995). Várhatóan augusztusban lesz a felújí- „Önkormányzati épütott sírkő felszentelve.
letek energetikai korszerűsítése Pócspetri közPÓCSPETRI
ségben, Gondozási KözMAJÁLIS
pont energetikai korszeA Pócspetri Községi Ön- rűsítése” sikeres pályákormányzat és a civil zatnak köszönhetően
szervezetek szervezé- megkezdődhetnek a
sében 5. alkalommal munkálatok.
került megrendezésre a A sikeres energetikai páPócspetri Majális.
lyázat eredményhirdeA lelkes résztvevőket tését követően igen csak
nem tántorította el a vál- hosszú előkészítő munka
tozékony időjárás sem.
kezdődött. Szükséges
A színes kulturális műso- volt teljeskörűen összerok, a sport rendezvé- hangolni a pályázati kiínyek és a színvonalas fő- rásban rögzített célkitűzőverseny feledhetet- zéseket, a pályázatban
lenné tette ezt a napot. vállalt fejlesztéseket, és a
Megköszönjük a szerve- reálisan az eltelt időszak
zőknek, a résztvevőknek, alatt megfogalmazott
hogy munkájukkal és felhasználói igényeket is.
jelenlétükkel emelték a A legfontosabb, hogy a
rendezvény színvonalát. településünk egyik jelentős közösségi intézményében a fűtéssel, és a
Pócspetri
melegvízellátással kapÖnkormányzat Hírlevele
csolatos problémák végre megnyugtatóan megFelelős kiadó: Tamás György
oldódjanak. Természetewww.pocspetri.hu
sen az is jelentős, hogy az
épület szigeteléssel, és a
pmhpocspetri@gmail.com
kazánok cseréjével jelenFőszerkesztő: IGFK
tős megtakaríkovjanek@gmail.com
tás is elérhető.
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