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November 27-én 15 órá-
tól elkezdődtek a 2019 é-
vi Adventi programok 
Pócspetriben.
A Községi Önkormány-
zat és a civil szervezetek 
szervezésében a Polgár-
mesteri Hivatal nagyter-
mében közös Adventi 
koszorú készítés volt.
A koszorúk hozzávalóit az 
Önkormányzat és a helyi 
Máltai Szeretetszolgálat 
biztosította.
A további ünnepi prog-
ramok az alábbiak szerint 
alakulnak:
December 01. 11.30.
Az első Adventi gyertyát 
meggyújtja a Katolikus 
Iskola és Óvoda
December 08. 11.30
A második Adventi gyer-
tyát meggyújtja: Pócs-
petri Idősek Otthona
December 14. 11.00
A harmadik Advent i 
gyertyát meggyújtja:
Pócspetri Egyháztanács
December 22 Adventi 
vásár és forgatag
A negyedik  Advent i 
gyertyát meggyújtja:
Pócspetri Önkormányzat

MEGHÍVÓ
2019. december 9. napján 

(hétfő) du. 17.00 órakor kezdődő
KÖZMEGHALLGATÁSRA

a Mezőfényi fúvós zene-
kar koncertjét remélhe-
tőleg sokan hallhatják 
majd. Nagy Szilárd é-
nekes előadása déltől a 
Házasságkötő terem-
ben, a Mezőfényi Ének-
kar koncertje, és Dóbisz 
Áron orgonaművész elő-
adása pedig a templom-
ban lesz.
Az Advent i  vásár és 
forgatag ideje alatt a jól 
megszokott lángoson, 
forralt boron és teán kívül 
változatos ételekkel, fi-
nom ebéddel vár a Pócs-
petri Önkormányzat min-
den kedves érdeklő-
dőt!

ADVENTI
PROGRAMOK

Az ünnepség a tervezett 
szerint a templomban 
8.00. órától a Szentmisé-
vel veszi kezdetét.
A negyedik  Advent i 
gyertya meggyújtására 
az Iskola előtt kerül sor. 
A gyertyát meggyújtja  
az Önkormányzata.
A templom és az Iskola 
előtt lezárt területen nép-
művészeti, ajándék és 
jótékonysági vásár lesz.
Mindeközben a Polgár-
mesteri Hivatal Házas-
ságkötő termében kará-
csonyi díszek készülnek.
9.00. órától az Iskola előtt 

Adventi vásár és forgatag



A nagysikerű Héthatáron 
át kerékpártúráink járu-
lékos hasznának köszön-
hetően újabb szlovákiai 
túrán voltunk, amiről 
most van alkalom rövi-
den beszámolni.
A „Kerékpárral 7 határon 
át” programsorozat ré-
szeként Szlovákiából, 
Nagykaposról évtizede-
ken keresztül minden 
évben a máriapócsi au-
gusztusi nagybúcsúra hol 
kerékpárral, hol gyalogo-
san elzarándokoló Palkó 
János emlékének ajánl-
va, az Iránytű Klub, és a 
Pócspetri Község önkor-
mányzat Palkó János 
kerékpáros emléktúrát 
szervezett 2019 augusztu-
sában.
Erről beszámolt a Petri 
Hírek, és a megyei heti-
lap, a Kelet Magyaror-
szág is Emléktúra a fel-
vidéki temetőbe címmel, 
és az Iránytű faceboo-
kos oldalain is megosz-
tottuk az eseményről ké-
szült fotókat és leírást.
Ezt látta, olvasta egy régi 
szlovákiai ismerős. Vagy 
tizen-négy évvel ezelőtt 
egy gyermek foci csa-
pattal Máriapócson a 

Hungaricum Vendég-
házunkba sport táboroz-
tak.  Az Iránytű Klubunk 
pedig a határon túlra 
Mezőpetriben is leszer-
vezett egy barátságos 
mérkőzést számukra.
Vezetőjük Stefan Oltman 
rám írt, hogy látja a ke-
rékpározással közös a 
hobbink, és meghívott a 
Szlovák Paradicsomba 
egy Monti Maraton ver-
senyre.
Szokásomhoz híven kap-
tam a meghíváson, és 
annak ellenére, hogy 
nem tekerek versenysze-
rűen a "Profi" kategóriá-
ba a Master C mezőny-
be szerettem volna ne-
vezni. Ugyan terepezni 
sem szoktam, s a kiírásból 
láttam lesz táv, és főként 
ezer méter feletti szint 
bőven, de reméltem 
szintidőn belül tudom tel-
jesíteni. Vagy ha nem, 
hát mi történik, lesz egy 
ilyen élményem is.
Aztán úgy alakult, ezen a 
szeptember eleji hétvé-
gére szabaddá tudta 
tenni magát nejem Ildikó 
is, valamint Viluék (Sitku 
Zsolt, és Holp Andrea) is 
gondolkodtak, hogy jön-

Remek emberekkel, igazi sporttársakkal, 14 év (!) után újra találkozva, 
egy csodálatos, feledhetetlen, combot, lelket, és az életforma iránti 
elkötelezettséget erősítő kerékpártúrán vettünk részt a 
Szlovák Paradicsomban. Köszönet és hála! 

nek, ezért Stefan javasla-
tára le tettünk a nevezés-
ről. Viszont beterveztük, 
hogy versenyen kívül vé-
gig megyünk a kijelölt 
pályán.
Mi már a foci táborozá-
sukat követően egy vi-
szont látogatással egy-
bekötve 14 éve jártunk a 
20 ezer ha.-os nemzeti 
parkká nyilvánított Szlo-
vák Paradicsomba.
(Szlovákul: Národný park 
Slovenský raj.) 
A Káposztafalvi-mészkő-
hegység vidékén a fő lát-
ványosság a Hernád-át-
törés félelmetes szurdok-
völgyei és az azokat ösz-
szekötő fenséges hágók. 
Ekkor felkészületlenül, 
nem megfelelő cipőkkel, 
és öltözetben Fanni lá-
nyunk kezét végig szorít-
va félelemmel a szívünk-
ben mentünk végig a 
szűk, meredek, vízesések-
kel tarkított, rendkívül 
látványos szurdokvöl-
gyeken. A túrázás több 
tapasztalatot igényelt 
volna, de mi akkor még 
azt sem tudtuk, hogy a 
szurdokok bejárását 
megkönnyíten
dő, hosszú vas-
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Sport - Szabadidő - Életmód 

(Az Iránytű Klub elnökének szubjektív beszámolója)

Kerékpártúra a Szlovák paradicsomba



létrák, lánccal biztosított 
útszakaszok, fapallók, a 
sziklafalba rögzített fém-
tálcák segítségével tud-
juk, és szigorúan csak fel-
felé egy irányban végig 
járni az útvonalakat.  
Most felkészülve, viszony-
lag edzetten, s megfele-
lő eszközökkel felszerelve 
terep, túra és országúti 
kerékpárt is vittünk ma-
gunkkal. Ráadásul házi-
gazdaként Stefán egy 
elektromos kerékpárt is 
bérelt, mert Ő és felesé-
ge már régóta i lyen 
típusú bringával teker. Ildi 
végig az úton zsigerből 
tiltakozott az elektromos 
kerékpár használata el-
len. Ez egészen a megér-
kezésünk utáni felfedező 
kör első komolyabb e-
melkedőjéig tartott. Ott 
„lovat” és nézetet vál-
tott. Jómagam koráb-
ban kipróbálás nélkül is 
azt gondoltam, hogy ez 
is teljes értékű sportesz-
köz. Az elektromosság 
csak segít, és ez pl. lehe-
tővé teszi, hogy az eltérő 
kondícióval rendelkező 
párok nehezebb tere-
pen is együtt túrázhassa-
nak. Másnap volt szeren-
csém nekem is kipróbál-
ni, így már tapasztalat 
alapján is csak ajánlha-
tom mindenkinek az e-
lektromos kerékpározást.
A lényeg, legyünk minél 
többet a szabadban, 
kerékpározzunk sokat, és 
szerezzünk újabb s újabb 
élményeket.

A Szlovák Paradicsom i-
konikus pontja a 150 m 
magas sziklafal szélén 
lévő Tamásfalvi kilátó, a-
honnan minden biztosí-
tás, korlát nélkül tekinthe-
tünk be a Szlovák Para-
dicsom félelmetesen 
gyönyörű szurdokaiba.
Az első napi bemelegítő 
kör során alulról látva az 
óriási meredek sziklafalat 
azt hittem csak poénből 
mondja Stefan, hogy 
„holnap oda is felteke-
rünk”. Aztán másnap el-
indulva a verseny kijelölt 
útvonalán az egyre ne-
hezebb és emelkedő te-
repen nem kis erőfeszí-
téssel, egy méter tolás 
nélkül fáradtan és jelen-
tősen megizzadva, de 
valóban feljutottunk, az 
ördögi 666 méter magas-
ságú pontra.   
A Tamásfalvi-kilátó pere-
mén nincs korlát, a szikla 
alatt több emeletnyi 
mélység húzódik, úgy-
hogy nagyon körültekin-
tően mozogtunk, és fo-
gyasztottuk el az erőt a-
dó úti szendvicseinket.
Ellenben a többi gyalo-
gos túrázóval (bicajjal 
csak mi voltunk) akik 
sportot űztek abból, 
hogy a szakadék szélé-
hez minél közelebb ara-
szolva készítsék el a szelfis 
fotókat. Pedig főleg esős 
körülmények között, a 
nedves, csúszós szikla mi-
att vagy szeles időben 
már halálos balesetek is 
történtek itt.

Szerencsére mi megúsz-
tuk baleset nélkül az utat, 
viszont egy - két örülten 
száguldó s boruló ver-
senyzőért szirénázva jött 
a mentő. A pályán for-
dított irányba haladva 
mi is befutottunk a célba, 
majd a hullámvasútszerű 
föld és műúton visszate-
kertünk a szálláshelyre a 
mézeskalács házikóba. 
A túrát záró nap volt al-
kalmam az országúti ke-
rékpárt is használnom. A 
full karbonos Meridám, 
mint a karámból kiszaba-
dult kiscsikó élvezte a ki-
váló minőségű jelentős 
szintkülönbségekkel tar-
kított Lőcsére vezető mű-
utat. A történelmi város-
ba, a korábbi sí táboraink 
alkalmával, s legutóbb 
tavaszon Lengyelország-
ból, a Zakopánéből csa-
ládi kirándulásból (de a-
zért ott is kerekeztem) ha-
zafelé tartva egy-egy rö-
vid pihenőre betértünk.
Most viszont Mikszáth fe-
kete városát, szász múlt-
járól híres Lőcsét és kör-
nyékét kerékpárral is be-
járhattuk, ami szintén egy 
életre szóló élményt je-
lentett. Úgyhogy Remek 
emberekkel, igazi sport-
társakkal, 14 év után újra 
találkozva egy csodála-
tos, feledhetetlen, com-
bot, lelket, és az életfor-
ma iránti elkötelezett-
séget erősítő kerékpár-
túrán vettünk részt.
Köszönet és hála! 
Kovács János



IGFK
IRÁNYTŰ 

pályázati lehetőségek

fejlesztési elképzelések

Nemzeti Együttműködési Alap 2020 
.

hagyományőrző feszti-
válon, illetve Mezőfényi 
Sváb kulturális találko-
zón (Herbstfest).
Ugyanis a „Pócspetri 
ügy” nemzeti emlékezet 
kánonába emelése mel-
let az Önkormányzatá-
nak, és a téma iránt el-
kötelezett civil szervezet-
nek, feltett szándéka az 
is, hogy a településen (a 
kis lélekszám ellenére)  
nagyszámban jelenlevő, 
az önkifejezést dalban, 
táncban, versben, zené-
ben, megvalósító kiskö-
zösségek miatt a tele-
pülésmarketing kereté-
ben a kulturális progra-
mok szervezésénél, és az 
élő népművészetet, a 
hagyományőrző tevé-
kenységnél megjelent 
„Pócspetri, a Zenélő Fa-
lú” szlogent tartalommal 
megtöltsük, és tovább 
mélyítésük. 

Erre (is) kiváló alkalom 
lenne/lehetne a Sváb 
hagyományőrző fesztivál 
megrendezése Pócs-
petriben, és valóban 

A pályázatunk megva-
lósítása során, jelentős 
számú önkéntes bevoná-
sával szeretnénk tovább 
fejleszteni az ismeretter-
jesztési, a település és 
közösségfejlesztési, és a 
kulturális és hagyomány-
őrző tevékenységeinket.

Elsősorban a rendhagyó 
eseményekhez illeszke-
dő irodalmi-történelmi 
műsorokat szerkesztő, és 
előadó Iránytű Gazda-
ságfejlesztő Klub Iránytű 
Klub-zenekarával közö-
sen részt kívánunk venni 
a határon túl, a megyé-
ben, a kistérségben, és a 
településen a Nemzeti 
Ünnepek, és kiemelkedő 
helyi események évfor-
dulóin, nagyobb szabású 
közösségi eseményein 
mint fellépő, értéket kép-
viselő és az "Emlékezzünk, 
hogy Emlékeztessünk" 
gondolatot hitelesen 
megfogalmazó és köz-
vetítő csoport. 

Elsősorban  Pócspetriben 
a saját rendezésű Sváb 

A Pócspetri önkormányzat felkérésére az 
Iránytű Gazdaságfejlesztő Klub elkészítette a 
jövő évre vonatkozó alábbi NEA-s pályázatokat

hagyományteremtő mó-
don, és a hagyomány-
őrzés céljából.

Továbbá a Nyugdíjasok 
foglalkoztatására tan-
folyamokat is kívánunk 
szervezni (szövőtanfo-
lyam, kerámiázás elsa-
játítása, életmódtanács-
adás), szakelőadók be-
vonásával. 

A beszerzésre kerülő esz-
közök, a Pócspetri Nyug-
díjas Egyesület művészeti 
csoportjai hangtechnikai 
eszközfejlesztését, vala-
mint a tanfolyamok, és a 
programok lebonyolítá-
sát szolgálnák. 

Így a reményeink szerinti 
2020 évi NEA támogatás 
segítené az általános 
működésünket, és lehe-
tővé tenné a tervezett 
Határon túli, s hazai prog-
ramjaink megvalósulá-
sát. Bízunk a beadott 
pályázatunk pozitiv elbí-
rálásába, s várjuk a 
támogatói dön-
tést.

Sváb kulturális találkozó (Herbstfest) 
NEA-KK-20-O-V-0611 
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eszközökkel nem rendel-
kezik. A zökkenőmentes 
irodai munka elvégzé-
séhez szükséges eszkö-
zöket a tagság és az 
önkormányzat biztosítja. 
Mindezek okán jó lenne 
az elmúlt öt év, és a jelen 
pályázatban megvaló-
sított programokat be-
mutatni egy kiadvány-
ban is.
Fontosnak tartjuk az e-
gyesületen belüli erős 
egység megőrzését.
Ehhez tervezünk olyan ki-
rándulással egybekö-
tött csapatépítő trénin-
get, a testvér-települési 
(Románia Mezőfény, Né-
metország Eggstatt) lá-
togatásokkal össze kap-
csolva, ahol más egye-
sületeket- tájegységeket 
megismerve, az onnan 
gyűjtött tapasztalatokat 
felhasználva még haté-
konyabban tudjuk az e-
gyesület céljait megva-
lósítani.  
A pályázat kedvező el-
bírálása során kapott 
pénzösszeg, amely a ter-
vezett Adventi időszaki 
programok, és a működ-
tetési kiadáshoz járulna 
hozzá, nagyban elősegí-
tené a további zökkenő-
mentes működést, és 
lehetővé tenné más és 
nagyobb célok elérését, 
megvalósításának a le-
hetőségét is.

A Pócspetri Közösségéért 
Egyesület fiatal egye-
sület, hiszen a 2015-ben 
létrejött alapítási szán-
dékny i la tkozat  u tán 
2016.02.16- án kapott bí-
rósági bejegyzést. 
A z egyesület 25 fős 
tagsággal rendelkezik, a 
tagok havi 1.000 Ft. tag-
díjjal járulnak hozzá az e-
gyesület működéséhez. 
Viszont sok értékes mun-
kaórát fektetnek bele 
szabadidőjükből a külön-
böző programok szerve-
zésébe és lebonyolítá-
sába. 
Az egyesület fiatal kora 
és kis létszáma ellenére is 
nagyon sok program 
szervezésében lebonyo-
lításában és anyagi tá-
mogatásában vett részt 
az elmúlt években. Ezt 
csak úgy tudtuk elérni, 
hogy településen belüli, 
és kívüli önkénteseket is 
sikerült motiválni céljaink 
eléréséhez. Elmondható, 
hogy egyre több állandó 
önkéntes segíti a mun-
kánkat. Szűkös anyagi 
lehetőségeink miatt a 
könyvelőnk is igy végzi az 
egyesület adóbevallási 
és egyéb könyvelési te-
endőit, hogy azok a tör-
vényeknek megfelelőek 
és szakmailag kifogás-
talanok legyenek. 
Az egyesület a munkájá-
hoz szükséges saját irodai 

Az Önkormányzattal kö-
zösen dolgoztunk a tragi-
kus Pócspetri Esemé-
nyek bemutatásán, a 
„Büszkeségpont” létre-
hozásán, és a Történelmi 
Emlékhellyé nyilvánítá-
son. Ennek apropóján 
szeretnénk jövőre az 
Iránytű Sport – Szabad-
idő - Életmód csoport 
szervezésében a Hazai és 
Határon túli Nemzeti és 
Történelmi Emlékhelyek 
többségét meglátogat-
ni, kerékpárral felkeresni. 
Csak a pl. kedvéért: Pá-
kozd, Katonai Emlékpark; 
Szigetvári vár; Somogy-
vár–Kupavár; Pannon-
halma, Bencés Főapát-
ság, Komáromi erőd-
rendszer; Muhi csata em-
lékműve; Recsk, az egy-
kori munkatábor; Borsi 
vár; Kassa, Szent Erzsé-
bet-dómja Zrínyi Ilona és 
II. Rákóczi Ferenc sírja; 
Késmárk Thököly Imre 
nyughelye; Millecente-
náriumi emlékmű (Ve-
reckei-hágó). Szeret-
nénk, ha a jó példánkat 
minél többen kövessék, s 
a nemzetünkben erő-
södne az emlékezés 
kultúrája, és jó lenne, ha 
minél többen megismer-
nék a Pócspetri Törté-
nelmi emlékhe-
lyünket is.

Hagyományőrző határon átívelő 
Adventi és Karácsonyi programok 

NEA-TF-20-O-V-0728 

Kerékpárral, a Hazai 
és Határon túli 
Nemzeti és Történelmi 
Emlékhelyekre
NEA-NO-20-O-V-1010 
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Civil és
Intézményi
Harsona!

Pócspetri Nyugdíjas Egyesület  

Pócspetri Nyugdíjas E-
gyesület vidám Névnapi 
ünneplést tartott novem-
ber 20-án, a Művelődési 
Ház közösségi tereiben.
Az esztendőt záró de-
cemberi hónapban is sok 
eseményen vesznek részt 
az egyesület tagja, kultu-
rális csoportjai.
2019. december 5.
A Nyugdíjas Egyesület 
Mikulási Ünneppe.
2019. december 16.
A Pócspetri Nyugdíjas 
Egyesület, és a Máriapó-
csi Nyugdíjas Klub közös 
karácsonyi ünnepséget 

Jótékonykodás
a debreceni bulin

Halloweeni jótékonysági 
koncertet adott két deb-
receni és egy pócspetri 
zenekar november 9-én 
Debrecenben az Ifjúsági 
Házban.
Az Atom, és két vendég-
zenekar, a Beyond Now-
here és a Pócspetri  Peris-
cope játszott az Ifiház 
nagytermében. A jóté-
konysági koncertre a be-
lépő egy tábla csoki, 
amit a helyszínen is meg 

lehetett vásárolni. Az ösz-
szegyűlt finomságokat 
hátrányos helyzetű gyer-
mekeknek adták át.
A Periscope 2015-ben a-
lakult, tagjai Takács Má-
té (gitár,ének), Májer 
Attila (basszusgitár, vo-
kál), Tamás Balázs (dob) 
és Magyar Tamás (gitár).
A banda 2016 nyarán a 
Deathcrew fesztiválon 
mutatkozott be, ahol az 
Öröm a zene tehetség-
kutató keretein belül el is 
hódították a második 
helyet. Idén nyáron je-
lent meg Nem szól ben-
nem című daluk, mely-
hez leforgatták első vide-
óklipjüket is. Petribe is 
gyakran fellép-
nek.

tart, melynek házigaz-
dája Máriapócs lesz.
2019. december 17.
Mézeskalács sütés az e-
gyesület tagjaival, és ké-
szülődés az Adventi záró 
ünnepségre.
December 22.
Az Adventi forgatag ese-
ményei után pedig az 
Iránytű Klub szokásos é-
vet záró, értékelő Kará-
csonyi rendezvényén 
visszatekintünk a közös 
fellépésekre, és meg-
beszéljük a 2020-ra ter-
vezett programokat, az 
Erdélyi fellépést.

A zenét pedig a Casino 
Beat szolgáltatja. 
A rendezvényen vacso-
rával, csokiszökőkúttal, 
gyümölcskosárral, tea-
házzal, és újévi svédasz-
tallal is várják a kedves 
vendégeket a szervezők. 
A vendégek pedig fela-
jánlásokkal és tombola 
vásárlással segíthetnek, 
jótékonykodhatnak. 
 

Jegyek még kaphatók
az immár már hatodik 
alkalommal megrende-
zésre kerülő Szilveszteri  
jótékonysági bálra.
Helyszínt ezúttal is a Pócs-
petri Katolikus Általános 
Iskola biztosítja. Az est 
folyamán szokás szerint 
fellép a Nyugdíjas Egye-
sület, és a Petri Pengetős 
Citera és Énekegyüttes is.

Jegyek kaphatók
a Szilveszteri jótékonysági bálra


