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2017 év
2. évfolyam
június - július hó 6.-7. szám

Az 1948. június 3.-án Pócspetriben történt
tragikus eseményre, áldozataira emlékezve
a tisztelet koszorúit helyezték el az ártatlanul elítélt Asztalos János plébános,
valamint a halálra ítélt és kivégzett Királyfalvi (Kremper) Miklós, és a többi
áldozat emléktáblájánál településünk, valamint intézményeink vezetői,
a civil szervezetek képviselői, településünk emlékező lakossága.
A templomnál Pellei Bettina
osztotta meg gondolatait:
„Tisztelt Emlékező Közösség!
Pócspetri Község Önkormányzata nevében nagy
tisztelettel köszöntök mindenkit, az 1948.június 03-án történt eseményekre való emlékezésünk alkalmával.
1948.június 03-án eldördült
egy végzetes lövés, ami évtizedekre fájdalmat és szenvedést hozott a település
minden lakójának, akik nem
akartak hőssé válni, csupán
annyit akartak, hogy a falu
iskolájában továbbra is az
egyház tanításai szerint oktassák és neveljék Pócspetri
gyermekeit. Asztalos János
plébánost, az akkori kommunista hatalom kivégezni
nem merte, mert félt, hogy
mártír lesz belőle, ezért életfogytiglani börtönre ítélték.
Asztalos János Atya egész
életét megbélyegezte a
Pócspetriben történt tragédia, aminek Ő is egy ártatlan
elszenvedője volt. Az Ő küzdelmének és szenvedésének emlékére állított márványtáblánál helyezzük el a
tisztelet koszorúit.”

A Hivatalnál Tamás György
polgármester úr tartotta meg
ünnepi beszédét:
„Tisztelt Ünneplő közösség!
Kedves Vendégek!
Pócspetri Község Önkormányzata nevében tisztelettel köszöntöm a megjelenteket. Köszönöm, hogy személyes jelenlétükkel megtiszteltek bennünket, velünk emlékeznek e meghitt pillanatokban.
1948. június 3.-án a Pócspetri
Egyházi Iskola államosításáról
tárgyalt a helyi képviselő-testület. A templomból haza tartó hívek zúgolódtak ez ellen,
és nemtetszésüket a községháza előtt ki is nyilvánították.
A tömeget visszatartó odavezényelt rendőr saját fegyverétől véletlenül halálra
sebezte önmagát. Statáriális
eljárással 72 óra alatt kivégeztek egy olyan embert, aki
ott sem volt, amikor eldördült
a fegyver. Ez volt Királyfalvi
Miklós, akkori segédjegyző.
Több személyre róttak ki súlyos büntetéseket, többek
közt Asztalos János helyi plébánost is halálra ítélték, majd
életfogytiglanra változtatták.

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

Szinte végigverték az egész
falut. Továbbá még hárman
belehaltak sérüléseikbe.
Az 1948 június 3-ai Pócspetri
események óta eltelt 69 év,
így sajnos már csak emlékezni tudunk a sérelmet szenvedettek legtöbbjére.
Királyfalvi Miklósra, Ember
Judit filmrendező asszonyra,
Asztalos János plébánosra,
Vitéz Gábor, Királyfalvi Péter,
Kremper Ferenc, Köbli János,
Orosz János, Linzenbold István, Kusnyér János, Mendler
János, Konzili Pál, Belicza
Gyula, Szmolinka János, Kusnyér András, Konzili Imre és a
tavaly áprilisában elhunyt
Som Istvánra és még sorolhatnánk tovább. Emlékezzünk rájuk a Pócspetri események hőseiként, és őrizzük
emléküket kegyelettel.”

Nyári dupla szám
ünnepi melléklettel
Tekintettel a közigazgatás
szempontjából eseménytelenebb nyári időszakra, valamint a település életében
jelentős június, és július hónapot is érintő megemlékező
eseményekre, ez alkalommal
ünnepi dupla számmal, jelenik meg a
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„Emlékezzünk, hogy emlékeztessünk” – út
Látogatás az Országházba,a Terror Háza Múzeumba,
koszorúk elhelyezése Asztalos János sírjainál
2017.07.01-én a Pócspetri Önkormányzat, a
Nyugdíjas Egyesület, és az Iránytű Gazdaságfejlesztő Klub szervezésében, az 1948 legnagyobb politikai perében, a „Pócspetri
ügyben” halálra ítélt, és kivégzett Királyfalvi
Miklós mártír 2017.07.08-i újratemetését megelőző programként egy ötven fős csapat Asztalos János feldebreői sírjánál, Budapesten a
Terror Háza Múzeumba, és az Országházába
látogatott el.
Feldebrőn a temető, a különleges kőből
faragott szobrok, Kálvária épülete tetején
végződő keresztút hangulata, és a tövében,
Asztalos János sírjánál a petri küldöttség
éneke, és imája lelket, a polgármester úrtól
az ajándékban kapott késő szüretelésű aszú
jellegű bor pedig testet melengető volt.
Ráadásul be nem tervezetten megnézhettük
egyedülálló építészeti kialakítású feldebrői
római katolikus plébániatemplomot.
Sok, első hallásra meredeknek tűnő történelmi ismeretanyag közlése mellett, az Aba
nemzetség temetkezési helyéül szolgáló sírtemplom oltáránál a templom gondnoka énekelt is nekünk, mi meg két apró lőrésszerű
kis résen át a felső templomban a kiváló akusztikának köszönhetően teljes értékben
hallgathattuk. Különleges kulturális élményben volt részünk, s többen megfogadtuk,
hogy ide még visszatérünk.
Budapesten a Terror Háza Múzeum szemléletes kiállítási anyagának, installációinak
egy része felidézte a tragikus Pócspetri eseményeket, és szereplőit. A csoport idősebb
tagjai gyerekként várták haza a frontról a
fogságból, a Gulágról a szeretteiket. Látták,
ahogyan a nyilas egyenruha cserélődik az
ÁVO-sra. Megélték a kuláklista, az erőszakos
TSZ szervezés, és államosítás időszakát.
Így az egyházi iskolák elvételét is, ami miatt
tiltakoztak, és amikor sajnálatosan és halált
okozóan eldördült a rendőr puskája. Sok
pócspetri szenvedett a hírhedt Péter Gábor,
és Princz Gyula verőlegényeitől, a helyszínen,
majd az Andrássy út 60 szám alatt is.

Ráadásul 1956 után is járt Pócspetriben a
fekete autó. A forradalmat követő megtorlás
is szedett helyi áldozatokat.
A mi 50-es, 60-as korosztályunk meg azt láthatta, hogy lett hirtelen a legnagyobb ateistákból, templomba járó buzgón imádkozók.
A hithű kommunistákból demokraták. Liberálisból konzervatívak, vagy éppen ahogy a
pragmatizmus megkívánta, megkívánja a
hatalom megszerzését, és/vagy megtartását. „Egy mondat a zsarnokságról” című
versében Illyés Gyula egyetlen (200 soros)
mondatban zseniálisan és örökérvényűen fogalmazta meg a zsarnokság ismérveit. Az
egyének feletti ítélkezéssel azért kell óvatosabban bánunk, mert sajnos „...hol zsarnokság van mindenki szem a láncban…”.
Viszont az egyszerű igazságok mellett ki kellene állnunk, mert ezzel kezdődik az ellenállás a
zsarnoksággal szemben.
Szerencsére Pócspetri esete ezt is jól példázza, hisz itt a kisemberek lettek akarva akaratlanul áldozatok, ellenállók, és hősök. Mindezt
hitelesen bemutatta az áldott emlékű Ember
Judit filmje, amelyből pont részleteket vetítettek ott jártunkkor a múzeumban. A csoport tagjai nagy figyelemmel hallgatták itt is,
az igazságkeresés, majd a kárpótlás folyamatában oroszlánrészt vállaló Dr. Helmeczy
László ügyvéd úr szavait.
Az Országházába tett látogatás
bekeretezte ezt a különleges napot. A kulturális élmények mellett a parlamenti lépcsők
leküzdésével sportélménybe is volt részünk.
Itt fogadott bennünket Dr. Simon Miklós térségünk országgyűlési képviselője. Hallhattunk a
településeink várható támogatásairól is.
A pócspetriek mindamellett, hogy örülnek a
térség fejlődésének, reménykednek, hogy
egyfajta gazdasági kárpótlásként megvalósulhat a „Pócspetri 1948-as tragikus eseményeinek, a Pócspetri pernek, a Kommunizmus üldözöttjeinek, Történelmi emlékhely Emlékpark - Keresztút létrehozása, építése”
fejlesztési elképzelés is.
Kovács János IGFK elnöke
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A II. Nemzetközi Hagyományőrző
Zenei - Tánc és Alkotótábor Pócspetriben
Királyfalvi Miklós mártír ünnepélyes újratemetésének
napján, 2017. július 8-án délután 15.00-kor nyitották
meg a II. Nemzetközi Hagyományőrző Zenei - Tánc
és Alkotótábor kiállítását a Pócspetri Községi
Önkormányzat Házasságkötő termében.
A Nemzetközi Hagyományőrző
Zenei - Tánc és Alkotótábor Pócspetriben esemény kezdete: 2017.
07.02.; befejezése: 2017.07.09.-én
volt.
A megvalósítás széles körű társadalmi összefogással volt lehetséges. Az együttműködést több
szféra alkotta, részt vesz benne a
települési önkormányzat is.
A tábor szakmai vezetője a Pócspetriben nyugdíjasként letelepülő
Stefan Gnandt festő és grafikus
művész volt.
Rajta kívül még jelentős szerepet
vállalt, a téma iránt teljesen elkötelezett Iránytű Klub-zenekar, a
Pócspetri Nyugdíjas egyesület, valamint a Katolikus Énekkar, a Mohos-menti Vadászdalárda, és az Általános Iskola Ének és Tánckara.
Mivel a tábort záró kiállítás megnyitása egybe esett az 1948 legnagyobb politikai perében, a „Pócspetri ügyben” halálra ítélt, és kivégzett Királyfalvi Miklós mártír,
2017. július 8-án tartott ünnepélyes
újratemetésével, ezért a tábori
napok próbái során, nem csak a 125
évvel ezelőtt 2892. június 3.-án
született Kodály Zoltán és Bartók
Béla mellett tevékenykedő Lajtha
László népzenekutatóról emlékeztünk meg, hanem az Emlékezzünk,
hogy emlékeztessük zenés
irodalmi - történelmi műsorral, a tragikus
múltúnkról, és
abban szerepet
játszó helybeliekről is.

A táborban Gnandt Stefan mezőfényi születésű, korábban Németországban élő művész vezetésével,
–aki elismert Magyarország, Németország és Románia képzőművészeti alkotótáboraiban,- öt országból tíz alkotó vett részt.
Érkezett művész Lengyelországból, Németországból, Romániából,
Szlovákiából és természetesen Magyarországról, 17 évestől a 65
esztendősig. (Asloviciu Angyal Anikó; Drahoslava Zalaiova; Gheorghe Munteanu; Májer Brigitta;
Májer Zoltán; Malgorzata Twardzik-Wilk; Marta Mekker-Semsey;
Miroslav Capovcak; Papp Gábor;
Stefan Gnandt.)
Az idén kilencen festettek, rajzoltak, míg egy alkotó faragott.
A szobrász 1000 kilométerről, a
Duna-deltából érkezett, Tulceáról.
A Pócspetri Község Önkormányzatának jóvoltából rendelkezésére
bocsátottunk egy közel 1 tonnás
andezit-tufa szikladarabot, és ő 6
nap alatt Királyfalvi Miklós mártírról egy emlékszobrot faragott belőle. Mindez emberfeletti erőfeszítés,
s hatalmas, és mint ahogy a végeredmény bizonyította sikeres szakmai próbatétel volt!
Egyébként is, egy ilyen alkotótábor
sikere két pilléren nyugszik.
Az első a szakmai munka, a közös
megbeszélés, a képek bírálata; a
másik a hangulat. Itt Pócspetriben,
Gnandt Stefan választott otthonában ez kitűnő volt.
Az alkotások jól sikerültek, a tábor
szakmai vezetője nagyon meg van
elégedve, kellemes a fáradtság az
egy hét után, amely alatt négy
nyelven folyt a társalgás.

A kiállítást eredetileg Kékedi László Vilmos – népi fafaragó ipar-művész, az MMA rendes tagja nyitotta
volna meg, de betegsége miatt az
utolsó pillanatban sajnálatosan le
kellett, hogy mondja.
Így Tamás György Pócspetri polgármestere, s Kovács János az
Iránytű Gazdaságfejlesztő Klub
elnöke méltatta az alkotótáborban
készült 31 festményt, valamint a
Királyfalvi Miklós emlékszobrot.
A szervezők, a közreműködők, és a
település lakóinak legnagyobb örömére, az alkotók között volt, akit az
1948-as pócspetri események is
megihlettek. Ezeket tekinthették
meg a kimagaslóan nagyszámú
vendégek és érdeklődők.
A táborozás végén három díjat is
kiosztásra került.
A nívódíjat: Asloviciu-Angyal Anikó kapta (Románia, Margitta).
A Pócspetri Községi Önkormányzat díját: Papp Gábor (Románia,
Margitta).
Az Iránytű Gazdaságfejlesztő Klub
különdíját a legifjabb alkotó: a
pócspetri Májer Brigitta, a debreceni Koós Károly Képzőművészeti
Szakgimnázium tanulója kapta.
Az emlékszobor alkotója: Gheorghe Munteanu mind a Pócspetri
Községi Önkormányzattól, mind az
Iránytű Gazdaságfejlesztő Klubtól
külön elismerésben részesült.
A kiállítás megnyitásán sem maradhatott el a zenei program.
A tábor folyamán tanult, begyakorolt számokat adta elő az Iránytű
Klub – zenekar, a Nyugdíjas
Egyesület közreműködésével, a
jelenlévők legnagyobb
örömére.
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Tájékoztatás
közigazgatási
szünetről
Felhívjuk a lakosság
figyelmét, hogy
2017.július 17.-től 2017.
augusztus 4. napjáig
Pócspetri Község
Önkormányzata
Képviselő-testülete
igazgatási szünetet
rendelt el.
Ez idő alatt ügyelet
biztosítja a zavartalan
ügymenetet és a
feladatellátást, valamint
a lakossági
ügyfélszolgálatot.
Az igazgatási szünet
időtartama alatt
ügyfélfogadás nincs,
illetve csak sürgős,
rendkívüli esetben!
Azonnali intézkedést
igénylő anyakönyvi
ügyekben a 42/554-500,
valamint a 42/385-673
telefonszám hívható
az igazgatási szünet
ideje alatt
8:00 órától 12:00 óráig.

2017. július 13. – Képviselő-testületi ülés
- Pócspetri Község Önkormányzat Képviselő-testülete
elfogadta és megalkotta a
10/2017.(VII.14.) önkormányzati rendeletet az ön-kormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017.(II.15.)
önkormányzati rendelet módosításáról.
- Valamint megalkotta a 11/
2017.(VII.14) önkormányzati
rendeletet a Pócspetri Község településfejlesztési koncepciójával, integrált településfejlesztési stratégiájával és
a településrendezési eszközök, valamint településképi arculati kézikönyv és
településképi rendelet készítésével, módosításával kapcsolatos partnerségi egyeztetési szabályzatról. A rendelet megalkotása törvényi előírás, mivel minden önkormányzatnak 2017. október 1.
napig településképi rendeletet kell alkotni és ennek egyik
előfeltétele a partnerségi
szabályzat megalkotása.
- Továbbá megtárgyalta a
Képviselő-testület a Gondozási Központ munkájáról szóló
beszámolót. Az intézmény
vezetésében történt változásokat követően a Gondozási
Központban a munka a lakók, szolgáltatásokat igénybevevők s a fenntartó megelégedésére jól működik.

Pócspetri
Önkormányzat Hírlevele
Felelős kiadó: Tamás György
www.pocspetri.hu
pmhpocspetri@gmail.com
Főszerkesztő: IGFK
kovjanek@gmail.com

- A Gondozási Központ vezetésének végleges megoldása érdekében a Képviselőtestület pályázati kiírásról is
döntött a Gondozási Központ
intézményvezetői munkakörének betöltésére. A pályázati kiírásról a települési
honlapon, és a kozigallas.gov.hu weboldalon tájékozódhatnak.
- Az előző évekhez hasonlóan, az önkormányzat 2017.
évben is benyújtja pályázatát a szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásra.
A pályázat benyújtásáról is
döntött a testület az ülésen.

Adóhatósági
felhívás
Pócspetri Község Adóhatósága tájékoztatja a lakosságot, hogy augusztus hónap második felében kipostázásra kerülnek az adózói
egyenleg értesítők, melyből
minden adózó értesítést kap
fizetési kötelezettségeiről,
esetleges hátralékairól, azaz
az elmaradt befizetésekről,
valamint az esetleges túlfizetésekről. Amennyiben nem
értenek egyet az értesítőben
szereplő adatokkal, kérjük egyeztetés érdekében keressék fel az adóhatóság ügyintézőjét! Felhívjuk figyelmüket,
hogy a 2017. évi II. féléves
adók befizetési határideje
2017.09.15. A határidőt követő befizetések esetén törvényi rendelkezés szerint az
esedékesség napjától a fizetendő adó összege után
pótlék fizetésére köteles az
adózó.
Köszönjük a határidőben történő befizetéseket!
4.o.
k

e
i Hír

Petr

