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

Veres András homíliájá-
nak bevezető részében 
visszatekintett az 1990-es 
évekre, amikor már Pócs-
petriben is megemléke-
zést tarthattak. 
Volt, aki azt kérdezte: 
Miért kell minden évben 
megemlékezni ugyanar-
ról az eseményről? 
A fájdalmas dolgokat 
nem szívesen idézi fel az 
ember, és talán abból is 
táplálkozott ez az ellenál-
lás, hogy a helybeliek 
évtizedeken át meg-
annyi megaláztatáson 
mentek keresztül, éppen 
ezért nehéz volt számuk-
ra, hogy hálaadó mó-
don emlékezzenek.
A püspök megválaszolva 
e kérdést hangsúlyozta: 
nem szabad felejteni el-
múlt az az idő, amikor azt 
hirdették, hogy a múltat 
végkép el kell törölni. 

„Emlékezzünk, hogy megbocsássunk” 
Történelmi emlékhelyet hoztak létre Pócspetriben

Az ünnepségen részt vett 
Palánki Ferenc debre-
cen-nyíregyházi, Szocska 
Ábel nyíregyházi me-
gyéspüspök, Pásztor Ká-
roly a településünk nyu-
galmazott plébánosa, 
pápai prelátus, Szenes 
István Pócspetri jelenlegi 
plébánosa, Semjén Zsolt 
nemzetpolitikáért, egy-
házügyekért és nemzeti-
ségekért felelős minisz-
terelnök-helyettes, Rad-
nainé Fogarasi Katalin, a 
Nemzeti Örökség Intéze-
te főigazgatója, Seszták 
Oszkár, a Szabolcs-Szat-
már-Bereg Megyei Köz-
gyűlés elnöke, Simon 
Miklós országgyűlési kép-
viselő, Tamás György 
Pócspetri polgármeste-
re, Zsigmond Attila Endre 
művész, továbbá más 
egyházi és közjogi méltó-
ságok.

Magyarország Kormánya az 1948-as pócspetri események 
jelentősége miatt a polgármesteri hivatal épületét történelmi 
emlékhellyé nyilvánította. Ez alkalomból szeptember 17-én 
megemlékezést tartottunk, melynek keretében hálaadó szentmisét 
mutatott be a Pócspetriből elszármazott Veres András győri 
megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke.

A múltra emlékezni kell, 
mert aki nem ismeri, az 
nem tud a jelenben és a 
jövőben sem emberi mó-
don élni, hiszen a törté-
nelem mindnyájunk szá-
mára egyfajta okulásul 
kell hogy szolgáljon.
Azért is kell emlékezni, 
mert azok, akik elszen-
vedték a terrort, megér-
demlik, hogy újra és újra 
megköszön jük  bátor 
helytállásukat, hogy pél-
dájukat követve mi ma-
gunk is törekedjünk bát-
ran kiállni az igazság 
mellett a mindennapok-
ban. Nem akartak hősök 
lenni, a lelkiismeretük 
hangját követve lettek 
azzá. Ezért is kell, hogy 
emlékezzünk rájuk.
A felejtés az egyénre 
vagy egy családra is 
súlyos megpróbáltatást 
mér – folytatta beszédét 
az MKPK elnöke.



 Különösen nagy 
probléma a fe-
lejtés „betegsé-
ge”, ha azt a 
hatalom írja elő. 

Az itt történt 1948-as ese-
ményekre sokáig nem 
volt szabad emlékezni.
Amikor egy politikai ha-
talom próbálja rákény-
szeríteni a felejtést az 
emberekbe, annak tar-
tós, maradandó nyomai 
vannak, és ezek egészen 
biztosan torzulást, fájdal-
mat okoznak az egyén és 
a közösség életében is.
Nem szabad felejteni – 
nyomatékosította Veres 
András –, mert az az élet 
alapfeltételeit rombolja 
le. Az ember a múltból is 
kell hogy éljen, levonva a 
kellő tanúságot, hogy a 
jelenben és a jövőben 
bátran törekedjék kiállni 
az igaz, a szép és a jó 
mellett.
Azért is kell minden év-
ben  megemlékezn i , 
hogy tudjunk megbo-
csátani. A Szentírás azt 
tanítja, hogy az irgalmas 
I s ten nemcsak hogy 
megbocsátja, hanem – 
emberi fogalmakkal el-
mondva – el is felejti az 
ember bűneit. Mekkora 
különbség van Isten és 
ember között! Isten irgal-
mas szívű, megbocsátó, 
míg az ember számon-
tartja az őt ért sérelme-
ket, és sokszor nem is 

akarja azokat elengedni. 
Mennyi házasság megy 
tönkre amiatt, hogy a 
házastársak nem tudnak 
egymásnak igazán meg-
bocsátani; szomszédok, 
testvérek képesek év-
tizedeken keresztül hara-
got tartani egymással. 
Ahol az ember nem tud 
I s t e n h e z  h a s o n l ó a n 
irgalmas szívű lenni, ott 
pokollá válik az élet.
Isten kitárja szívét min-
denki, még a bűnös em-
ber felé is. Az Egyház arra 
kapott küldetést, hogy 
Jézus Krisztus evangéli-
umát hirdetve mindenkit 
a megbocsátás gyakor-
lására buzdítson. Isten 
maga az irgalmas szere-
tet, ez a természetéhez 
tartozik. Nem az ő irgal-
mát kell megnyerni, ha-
nem az embert, hogy 
képes legyen akarni az 
irgalom gyakorlását, ke-
resve ezáltal a békessé-
get, a szeretetet a kö-
zösségekben.
Szükségünk van Isten ke-
gyelmére, hogy akkor, a-
mikor az ember képtelen 
megbocsátani, Isten se-
gítségével mégis képes 
legyen rá, mert csak így 
nevezhetjük magunkat 
Isten gyermekeinek. Arról 
ismerjenek meg ben-
nünket a világban, hogy 
megbocsátók, irgalmas 
szívűek vagyunk! Biztos 
vagyok abban, ha erre a 

két dologra figye-
lünk: vagyis nem 
felejtünk el tanulni a múlt-
ból, és megtanulunk ir-
galmas szívvel megbo-
csátani, akkor nem hiá-
bavalók a megemléke-
zések az 1948-as esemé-
nyekről – zárta homíliáját 
Veres András püspök.

A rendszerváltás idején, 
1990. január 17-én a Fő-
városi Bíróság hatályon 
kívül helyezte az ítéletet, 
Asztalos Jánost és Király-
falvi Miklóst a vád alól 
felmentette, és hatályon 
kívül helyezte négy másik 
vádlott ítéletét is. 
1993. december 20-án a 
Fővárosi Bíróság perújí-
tási tárgyalás alapján 
bűncselekmény hiányá-
ban újabb két vádlottat 
mentett fel. 
Királyfalvi Miklós újrate-
metési szertartását 2017 
júliusában tartották; a  
hamvait korábbi nyug-
helyéről, Rákoskeresztúr-
ról kihantolták, és Pócs-
petriben helyezték örök 
nyugalomra.

A szentmise után, a pol-
gármesteri hivatal előtt 
rendezett megemléke-
zésen leleplezték az em-
lékhelyet jelölő sztélét.
Tamás György polgár-
mester beszédében el-
mondta:
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Történelmi emlékhely Pócspetriben



A rehabilitációs folyamat 
Ember Judit dokumen-
tumfilmjének bemutatá-
sával kezdődött, majd a 
perújrafelvétel is elégté-
telt jelentett a hősöknek 
és a megtorlást elszenve-
dő település lakóinak. A 
helyi általános iskola ké-
sőbb felvette Királyfalvi 
Miklós jegyző nevét. Igazi 
elégtételt jelentett az is a 
település számára, hogy 
újra egyházi fenntartás-
ba került az iskolája és 
óvodája. Az elmúlt évek-
ben büszkeségpontot 
alakítottak ki a helyi mű-
velődési házban, emlék-
táblákat avattak a hősök 
emlékére a templomban 
és a községházán, majd 
sor került Királyfalvi Miklós 
újratemetésére is. A fo-
lyamathoz tartozik, hogy 
ápolják a kapcsolatot a 
koncepciós perben elí-
téltek családtagjaival.

Radnainé Fogarasi Kata-
lin a megemlékezésen 
elmondta: az országban 
jelenleg 69 emlékhelyet 
tartanak számon, ebből 
17 nemzeti, 52 történel-
mi. Pócspetrinek helye 
van ezen emlékhelyek 
sorában. Felkiáltójelként 
hívja fel magára a figyel-
met, hiszen az itteni ese-
mények a magyarorszá-
gi kommunista államha-
talom erőszakos kiépíté-
sét szimbolizálják. Az itt 
felállított sztélé, mely 
egységet alkot a többi 
emlékhelyen, országszer-

te elhelyezett alkotások-
kal, Zsigmond Attila End-
re művész tervei alapján 
készült.

Végül Semjén Zsolt mi-
niszterelnök-helyettes 
m o n d o t t  b e s z é d e t , 
melyben hangsúlyozva, 
hogy a hetvenegy évvel 
ezelőtti események az 
egész magyar katolikus 
egyházat súlyosan érin-
tették. A felekezeti isko-
láiért harcoló, majd a 
kommunista megtorlást 
elszenvedő falu lakosai 
nagyon is rászolgáltak 
arra a kitüntető címre, 
hogy az  események 
helysz ínét történelmi 
emlékhellyé nyi lvání-
tották. Pócspetri népe 
belerokkant a megfé-
lemlítésekbe, évtizede-
kig kiközösített falu volt, 
ez az elismerés azonban 
az áldozatoknak és roko-
naiknak igazságtétel, ké-
sei, utólagos köszönet.

Az ünnepség végén 
leleplezték a sztélét, 
majd Palánki Ferenc 
debrecen-nyíregyházi 
megyéspüspök megál-
dotta. Az eseményen 
közreműködtek a nyí-
regyházi Lintner Sándor 
Zeneiskola tanárai, Rá-
kosi Kitti, Sitku Patrik, a he-
lyi általános iskola diák-
jai, valamint a település 
nyugdíjas kórusa.

Forrás: Debrecen-Nyí-
regyházi Egyházmegye  
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Mint az előző oldalakban 
is beszámoltunk róla, az 
1948-as események je-
lentősége miatt a ma-
gyar kormány történelmi 
emlékhellyé nyilvánította 
Pócspetri polgármesteri 
hivatalának épületét, s 
ezen a napon ünnepé-
lyes keretek között lelep-
lezték és megáldották a 
történelmi emlékhelyet 
jelölő sztélét.
Az emlékezés ünnepe 
alkalmából testvértele-
pülési megállapodást 
kötött ünnepélyes kere-
tek között Pócspetri és 
Feldebrő önkormányza-
ta. Asztalos János egyko-
ri pócspetri plébános, az 
1948-as „pócspetri ese-
mények” egyik elítéltje 
Feldebrőn született, és 
ott is temették el. A két 
település között az elmúlt 
évtizedekben jó kapcso-
lat szövődött, de az utób-
bi 5 évben ezt a kapcso-
latot a két polgármester 
és képviselő-testület 
még szorosabbá erősí-
tette. Mint szerződés 
aláírásakor elhangzott, 
nagyon jó baráti, kultu-
rális viszony alakult ki a 
két település között, de 
ami legfőképpen ösz-
szeköt az a tör-
ténelem.

Testvér települési 
szerződést írt alá 

Pócspetri 
és Feldebrő 

önkormányzata.



Petr
i Hírek

4.o.

Pócspetriért, a szeretett köz-
ségünkért bennem a tenni 
akarás nem öt évvel ezelőtt, 
a megüresedett polgármes-
teri szék láttán támadt fel. 

Úgy vélem, a 25 éves önkor-
mányzati munka, a 4 év kép-
viselői, a 16 év alpolgármes-
teri és az 5 év polgármesteri 
tisztség betöltése, a kisközös-
ségek irányításában meg-
szerzett vezetői ismeretek, és 
a 30 éves egyéni vállalkozói 
tapasztalatok elég alapot 
adnak arra, hogy reálisan 
lássam mi az, ami egy telepü-
lésen elérhető, és mi az, ami 
álom kategória. 

Nagyon fontosnak tartom, 
ha már elindulok a polgár-
mesteri tisztségért, akkor 
megtiszteljem a választókat, s 
ez úton is beszámoljak az 
elmúlt 5 évben végzett mun-
káról, és tájékoztatást adjak 
a jövővel kapcsolatos elkép-
zeléseimről.
Korábban kiadtam egy szó-
rólapot, ami csak rövid tény-
szerű felsorolásra adott lehe-
tőséget. 
Ezért itt a település honlapra 
feltöltött helyi lapban leírom, 
és megjelentetek nyomdai 
úton egy kiadványt is amiben 
már sok mindent részleteseb-
ben kifejthetek.
Reményeim szerint ez, minta-
hogy a Petri Hírek a település 
minden lakójához eljut majd, 
és kellő tájékoztatást ad. 

2014 – 2019 között 
megvalósult fejlesztések

Ahogyan több helyen is 
megfogalmaztam, 5 évvel 
ezelőtt igen nehéz anyagi, 
gazdasági helyzetben vol-
tunk, magyarul nulláról kellett 
kezdeni, de ez már hála Is-
tennek a múlté.
Folyamatosan sikerült az ön-
kormányzat f izetőképes-
ségét helyreállítani, stabili-
zálni a gazdálkodást. 
Mára pénzügyi és egyéb hi-
tele, tartozása az önkor-
mányzatnak nincsen! 

Sőt, büszkeséggel elmond-
hatom, hogy a fegyelmezett 
gazdálkodásnak köszönhe-
tően, több 10 milliós önerőből 
megvalósult beruházást is el 
tudtunk végezni, illetve olyan 
pályázati támogatást is i-
génybe lehetett venni, ami-
hez például különféle inten-
zitású, 5-10-15-20 % önerő 
szükséges. 

Itt szeretném megjegyezni, 
hogy még a 100 %-os tá-
mogatású pályázatokhoz is 
szükségeltetik a saját forrás 
hozzáadása. 
Hisz a megvalósítás során 
merülnek fel olyan reális i-
gények, amit nem lehet ki-
hagyni, így a beruházás mér-
tékétől függően, akár 1-5 mil-
lió forint is lehet, amivel ki kell 
egészíteni ezeket a projek-
teket.

Az elmúlt öt év beruházásai

Önerőből készült el: 

Magyi utca: 7.269.480 Ft
Ófehértói utca: 11.325.680 Ft
Gondozási Központ 
tetőhéjazat cseréje: 
8.662.733 Ft
Szabolcs utca martaszfalttal 
való burkolása.
Összesen: 27.257.893.- Ft

Önerő biztosításával, de 
pályázati pénzből valósult 
meg: 

Petőfi utca és a Rákóczi 
utca egy részének felújítása:
15.000.000 Ft értékben 4.859. 
390 Ft önerővel.
Napkori utca 
15.000.000 Ft, 2.669.993 Ft 
önerő hozzáadásával.
Összesen: 30.000.000.- Ft 
Önerő: 7.529.383.- Ft
Teljes felújítást kapott: 
Óvoda: 21.298.777 Ft 
támogatással
Önkormányzati konyha: 27. 
323.749 Ft támogatással 
+ 1.438.092 Ft önerővel
Egészségház teljes 
rekonstrukciója: 60.000.000 Ft 
+ 2. 449.832 Ft önerővel
- Gondozási központ:
39.541.000 Ft támogatással 
+ 11.664.868 Ft önerővel
- Művelődési ház, Büszkeség-
pont, Teleház és a Nyugdíjas 
klubhelyiség: 
5.250.000 Ft 
támogatással

Ismét eljött a helyi, az önkormányzati választás ideje. 
2019. október 13-án (vasárnap) polgármestert, 

és képviselőtestületet van lehetőségünk választani. 
Kérem, minél többen jöjjenek el szavazni, 

vegyenek részt a választásban!
.

Kedves Pócspetriek! Tisztelt Választók!



- Temető: 
Urnafal építése: 
1.585.355 Ft támogatással 
+ 481.495 Ft önerővel
Ravatalozó függöny: 
463.000 Ft önerő
Hangosítás a 
ravatalozóban: 347.355 Ft 
önerő
Kamerarendszer: 
443.484 Ft önerő
Székek: 240.665 Ft önerő
Földkábel átépítése: 
385.000 Ft önerő
Játszótér: 
Térfigyelő kamera: 
748.500 Ft önerő
Biztonsági kerítés építése:
546.986 Ft önerő
Továbbá társadalmi 
munkával újraépítettük a 
Mesterek fáját.
Valamint a vállalkozók 
bevonásával új 
településrendezési terv is 
készült mely hozzájárul a 
helyi vállalkozások 
zökkenőmentes 
működéséhez. 
Ezt szintén 8.250.000 Ft-os 
önerőből valósítottuk meg.
„Évtizedes álom vált valóra" 
a Pócspetri Egészségügyi 
Központ felújításával  

Az elmúlt öt év egyéb 
fejlesztései

Orvosi ügyelet - labor
Sikerült létrehozni Máriapócs 
városával közösen hétvégén 
és ünnepnapokon az orvosi 
ügyeletet. Laborvizsgálat is 
elvégezhető járó 
betegeknek minden héten, 
kedden, Máriapócson, 
illetve péntekenként 
fekvőbeteg ellátás történik a 
rászorulók otthonában.  

Szociálpolitika
Az öt év alatt igyekeztünk 
szélesíteni a támogatási 
formákat ennek 
eredményeként a 

településen többen 
részesültek az ellátásokból.

Közmunka-program
A közmunkaprogram is 
nagyobb lendületet vett. 
28 programot bonyolítottunk 
le, (képzések, helyi 
értékteremtés, 
mezőgazdasági 
tevékenység, önkormányzati 
utak karbantartása, stb.). 
Ez idő alatt 697 (!) főnek 
biztosítottunk munkát.

Polgárőrség
A polgárőrség 
szükségességét látva 25 
fővel kezdeményeztem és 
megalakítottuk a helyi 
polgárőr csapatot.
Egyesületi szinten a 
Máriapócsi szervezethez 
tartozunk, de külön történik 
a szolgálat irányítása. 
Kaptunk egy 
személygépkocsit és két 
darab jól felszerelt polgárőr 
kerékpárt. 

Civil szervezetek
A meglévő civil szervezetek 
erősödtek, és számtalan 
programot bonyolítottak le 
az Önkormányzat 
közreműködésével, 
támogatásával. A Pócspetri 
Közösségéért Egyesület 
2015-ös megalakulásával 
pedig egy új, a településért 
sokat tevő szervezet is 
létrejött.

Kulturális kisközösségek
A már korábban is meglévő 
és példaértékűen működő 
óvodai, iskolai 
néptánccsoportok, a 
Nyugdíjasok Népdalköre, a 
Vadászdalárda, a Petri 
Pengetős Citeracsapat, és a 
Hagyományőrzők mellett 
az elmúlt években alakult 
Periscope zenekar, 
az Öregfiúk dalárdája, az 
Iránytű Klub-zenekar, és a 

Nemzetközi Alkotótáborok, 
kiállítások is színesítették a 
helyi kulturális életet, és 
öregbítették a településünk, 
a „Zenélő falú” jó hírét.  

Történelmi Emlékhely
Kezdeményezésünkre 2019 
évben a Magyar Kormány a 
községháza épületét 
Nemzeti Történelmi 
Emlékhellyé nyilvánította. 
Így Pócspetri bekerült 
hazánk 50 (!) legfontosabb 
Emlékhelye közzé. Az ehhez 
kapcsolódó fejlesztési forrás 
elérése is folyamatban van. 
A kivégzett Királyfalvi Miklós 
hamvainak hazahozatalára, 
ünnepélyes újra temetésére, 
s a 70. évfordulón a 
síremlékének megáldására 
is sor került. 

Testvér településeink
A hagyományos bajor 
Egstetti, s a romániai 
Mezőfény mellett, Asztalos 
János volt plébánosunk 
szülőfaluja, Feldebrő is 
testvér településsé vált.  

Köszönet, és Hála
Szeretném megköszönni a 
térségi, megyei vezetőknek, 
és a községünk lakóinak a 
támogatást, a nyolc civil 
szervezetnek, az 
intézményvezetőknek és 
dolgozóiknak, és nem utolsó 
sorban képviselőtársaimnak 
a közös munkát, az 
eredményes 5 éves 
tevékenységet. 
Szeretném külön 
megköszönni térségünk 
országgyűlési képviselőjének 
Dr. Simon Miklósnak, a 
Megyei Közgyűlés 
elnökének, Seszták 
Oszkárnak, és Kiss András 
Civil Iroda vezetőjének a sok 
támogatást.

Petr
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Jövőkép, avagy a fejlesztési 
elképzelések

1. Az Emlékhellyé nyilvání-
táshoz kapcsolódó 500 millió 
Ft-os fejlesztési forrásból rö-
videsen megvalósulhat a 
„Történelmi Emlékhely-Em-
lékpark - Keresztút” projekt.
Ennek része, a Polgármesteri 
Hivatal, és környezetének 
teljes körű rendbetétele, a 
parkban, az ünnepi, kulturális 
események megtartására 
szabadtéri színpad, és egy 
közösségi sütő - főző - pihe-
nőhely építése, és a sportöl-
töző felújítása.

2. A települési infrastruktúra 
teljes kiépítése, a közutak, a 
kerékpárút, és a járdák rend-
betétele.

3. A további Önkormányzati 
épületek, az Általános Iskola, 
a Művelődési Ház - Teleház - 
Büszkeségpont szükségszerű 
felújítása, energetikai korsze-
rűsítése.

4. Hosszabb távon egy új Mű-
velődési Központ, települési, 
családi eseményeknek is 
helyt adó közösségi ház épí-
tése. 

5. Új, modern, egy saját, ön-
kormányzati tulajdonú telken 
épített 50 fős Gondozási Köz-
pont létesítése, a meglévő 
tovább működtetésével.

6. A megtervezett helyen, a 
régi buszgarázsnál egy köz-
ségi kispiac létrehozása.

7. Biztonsági térfigyelő kame-
rarendszer további bővítése 
a település közterein.

8. A sportolni vágyók számá-
ra szabadtéri kondi park kia-
lakítása. Rekortán sportpálya 
építése, és a meglévő foci 

pálya és a felújított öltöző 
rendelkezésre bocsátása, a 
tömegsportok tovább fejlesz-
tése.

9. Civil kezdeményezéssel a 
versenyszerű (női, férfi) lab-
darúgás, a „Petri SC” újraé-
lesztése. Kerékpározás ked-
velőivel folytatni a színvo-
nalas, jól szervezett hazai és 
külföldi túrákat. 

10. A külföldről (Németor-
szágból, Angliából) ide, és a 
külföldi munkavállalás után 
vissza költözők ösztönzése, a 
letelepedni szándékozó fia-
talok támogatásának növe-
lése (alapítvány létrehozá-
sa).

11. Vállalkozást ösztönző tá-
mogatások létrehozása, helyi 
adókedvezmények beveze-
tése. Az induló vállalkozások 
számára a lehetőségek sze-
rint ingatlan biztosítása.

12. Az egyházi óvoda és isko-
la fenntartójával további jó 
kapcsolat megtartása, erősí-
tése, a színvonalas óvodai és 
iskolai oktatás tovább fejlesz-
tése.

13. Civil szervezetek, kiskö-
zösségek erősítése, és kultu-
rális értékeink megtartása, 
tovább fejlesztése. (Alkotótá-
borok, történelmi, irodalmi 
előadások, hagyományőrző 
tevékenységek, zene, nép-és 
moderntánc, népzene). 

14. A településünket bekap-
csolni a turisztikai vérkeringés-
be, a „Mária út” Középkori 
templomok útja, a Máriapó-
csi kegyhely közelségének 
kihasználása. Kapcsolódó 
vagy önál ló programok 
létrehozása. Ezekhez szüksé-
ges vállalkozások létrehozá-
sának elősegítése, (például: 
szállások, turistapihenők stb.)

15. Az Egyházközséggel a 
kapcsolat ápolása. 
Az egyházi ünnepeink, ha-
gyományaink megtartása, 
térségi és megyei szintre 
emelése. (Pünkösdi családi 
nap, Úrnapi körmenet, Ad-
venti forgatag.)

A polgármesterségem idején 
sikerült a hazánk legnagyobb 
közjogi, és egyházi méltósá-
gaival a hivatalos kapcsola-
tokat felvenni, és a személyes 
jó, s több esetben a baráti 
kapcsolatot kialakítani.
Ugyanis Pócspetri Község Ön-
kormányzatának, nekem, 
mint kereszténydemokrata 
polgármesternek, a képvise-
lőtestületi tagok többségé-
nek, és a téma iránt elkötele-
zett civil szervezeteknek fel-
tett szándéka, hogy a „Pócs-
petri ügyet”, a bebörtönzöt-
tek, a kivégzettek, a bántal-
mazásokban elhunytaknak 
történetét, a nemzeti emlé-
kezet kánonjába emelje.
Mind ezek érdekében az el-
múlt öt évében nagyobb 
hangsúlyt fektettünk a tragi-
kus helyi események évfordu-
lóin, és a Kommunizmus Áldo-
zatainak Emléknapjain a mé-
ltó megemlékezésekre. 
Ezeken a legmagasabb szin-
tű egyházi, és világi, közjogi 
tisztségviselők rendszeresen 
részt vesznek.
Kérem Önöket, adjanak le-
hetőséget, az újra választá-
sommal, hadd bizonyíthas-
sam be a megválasztásra 
kerülő képviselőtársakkal 
együtt, hogy a szeretett szülő-
falunk fejlődéséért, be tudjuk 
váltani a politikai ígéreteket, 
megtudjuk valósítani az itt is 
leírt elképzeléseket. 

Tamás György 
független polgármester 
jelölt

Petr
i Hírek

6.o.



Felelős kiadó: Tamás György
www.pocspetri.hu
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Főszerkesztő: IGFK

kovjanek@gmail.com

Pócspetri 
Önkormányzat Hírlevele

Civil és
Intézményi
Harsona!

2019. szeptember 27-én, 
pénteken 15.00 órától 
került sor a nagyszabású 
ünnepség megtartásá-
ra. Az eseménynek ez 
alkalommal is a Koszisz 
Királyfalvi Miklós Katolikus 
Általános Iskola és Óvo-
da tornaterme adott he-
lyet. Szükség is volt a 
nagy térre, hisz most is 
kimagaslóan nagy szám-
ban fogadták el a meg-
hívást a településünkön 
élő idősebb polgárok. A 
Gondozási Központ la-
kói, és a Nyugdíjas Egye-
sület tagjai pedig teljes 
létszámban megjelen-
tek. Őket köszöntötte: 
Tamás György, polgár-
mester; Andicsku And-
rásné, alpolgármester; 
Májer Józsefné, Nyugdí-
jas Egyesület elnöke; 
Pekkné Póti Szilvia, Gon-
dozási Központ vezetője;
Dr. Simon Miklós ország-
gyűlési képviselő.

A szavalatot Poór Péter 
előadása, Nyugdíjas E-
gyesület tánca, Guba 
néptánc csoport bemu-
tatója (kísérte a Silvatica 
népzenei együttes), a 
Petri Pengetős Citera és 
Énekegyüttes műsora, és 
a vacsora követte.

2019 szeptember 8-án a 
Sóstói Múzeumfaluban 
„Régi Magyarország ízei 
gasztronómiai fesztivál”-t 
rendeztek, ahová Pócs-
petri Önkormányzata is 
meghívást kapott. 
A rendezvény célkitűzé-
sei között szerepel min-
den évben, hogy bemu-
tassa a hazai tájjellegű, 
valamint a nemzetiségi 
konyha ételeiből egy 
kóstolót, s ezek mellé 
hagyományokat tálaljon 
fel a kiérkező látogatók-
nak. 25 főzőcsapat, a 
régi Magyarország ízei, jó 
hangulat, színes prog-
ramok várták az érdeklő-
dőket. 
Az ősz egyik legkedvel-
tebb gasztronómiai ese-
ményére a Pócspetri 
Nyugdíjas Egyesület nép-
tánccal, a Petri Pengetős 
Citera és Énekegyüttes 
népdal-csokrok előadá-
sával készült, és színesí-
tették a programot.
A Pócspetri Közösségéért 
Egyesület aktivistái pedig 
a sütésnél/főzősnél teljes 
odaadással jeles-
kedtek.  

Régi Magyarország 
ízei gasztronómiai 

fesztivál

 IDŐSEK VILÁGNAPJA PÓCSPETRIBEN 
A Pócspetri Község Önkormányzata
a Gondozási Központ és a Nyugdíjas 

Egyesület szervezte meg az 
Idősek Világnapja ünnepséget 

MEGHÍVÓ
Gondozási Központ 

átadására

Tisztelettel meghívjuk az 
„Önkormányzati épüle-
tek energetikai korszerű-
sítése Pócspetri község-
ben, Gondozási Központ 
energetikai korszerűsí-
tése”projekt keretében 
felújított létesítmény ün-
nepélyes átadására.
2019.október.10. 
(Csütörtök) 10.00.
A köszöntők után a beru-
házást megáldják, és 
megszentelik, majd álló-
fogadás lesz.
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