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Az 1948 legnagyobb politikai perében, a „Pócspetri ügyben” 
halálra ítélt, és kivégzett Királyfalvi Miklós mártír, 2017. július 8-
án tartott ünnepélyes újratemetésének programja:

9:00 - A vendégek, és a sajtó fogadása a Pócspetri Büszkeségpontban 
(Művelődési Ház – Teleház, a volt egyházi iskola épülete, amelynek elvétele 
ellen indult meg a tiltakozás) volt.
9:30 - Püspöki Ünnepi Szentmisét celebrálta Királyfalvi Miklós és elítélt társai lelki 
üdvéért: Dr. Veres András győri megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki 
Konferencia elnöke, Pócspetri szülöttje.
Megemlékező beszédet mondott a templomnál, az életfogytig tartó fegyház-
büntetésre ítélt Asztalos János Pócspetri volt plébánosának emléktáblájánál:
Markó György - Kommunizmuskutató Intézet Igazgatója, történész.
10:30 - „Emlékezzünk, hogy emlékeztessünk” az Iránytű Klub – zenekar zenés 
irodalmi - történelmi műsorában, a tragikus események színhelyén, a Pócspetri 
Polgármesteri Hivatal épületénél közreműködött: a Nyugdíjas Egyesület Nép-
dalköre, a Katolikus Énekkar, a Mohos-Menti Vadászdalárda, és a Királyfalvi 
Miklós Általános Iskola ének és tánckara.
A résztvevőket köszöntötte: Tamás György - polgármester; Seszták Oszkár - 
SZ.SZ.B.M. Közgyűlés elnöke; Dr. Simon Miklós - Országgyűlési képviselő
A program fővédnöke Dr. Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes képviseletében 
Ünnepi beszédet mondott: Csallóközi Zoltán kabinetfőnök.
Koszorúzás az 1948-as események áldozatainak emléktáblájánál.
11:30 - Királyfalvi Miklós ünnepélyes újratemetése, a „Memento 1948. június 3. 
Pócspetri” Alapítvány kezdeményezésére, a Pócspetri Temetőben, mely így a 
Nemzeti Sírkert részévé vált. 
12:30 - Állófogadás, a KOSZISZ Királyfalvi Miklós Katolikus Általános Iskolában.
15:00 - II. Nemzetközi Hagyományőrző Alkotótábor - kiállítás megnyitója, a 
Pócspetri Községi Önkormányzat Házasságkötő termében. Az alkotótábor 
vezetője, Stefan Gnandt festőművész. A kiállítást megnyitotta: Tamás György - 
polgármester, és Kovács János az IGFK elnöke. Fellépett az Iránytű Klub – 
zenekar, a Pócspetri Nyugdíjas Egyesület Népdalkörével.
16:00 - „Pócspetri - múlt, jelen, jövő” című, - a település tragikus múltját, az 
ellentmondásos jelenét, és a reményteljes jövőre vonatkozó fejlesztési 
elképzeléseket is tartalmazó - kiadvány rendhagyó bemutatása volt, a 
Büszkeségpontban.



IGFK

Tisztelt együttműködő partnereink, Királyfalvi Miklós mártír 
2017. július 8-án tartott ünnepélyes újratemetésének 
lebonyolításában, és a műsorban szerepet 
vállalók, a nap eseményein résztvevők!

„Pócspetri megint írt egy fejezetet a 
magyar történelem lapjaira, 

s e pillanatra méltó módon készültek 
az itt élők.” – Nyéki Zsolt –

Az Iránytű Gazdaságfejlesztő Klub elnökeként, a Ke-
let-Magyarország napilap főszerkesztőjének, Nyéki 
Zsoltnak lelket simogató elismerő soraival szeretném 
megköszönni az 1948 legnagyobb politikai perében, a 
„Pócspetri ügyben” halálra ítélt, és kivégzett Király-
falvi Miklós mártír, 2017. július 8-án tartott ünnepé-
lyes újratemetésében MINDEN KÖZREMŰKÖ-
DŐNEK az áldozatos munkáját. 
Tamás György polgármester vezetésével, az Ön-
kormányzat és Intézményei, vezetői, választott tiszt-
ségviselői, és dolgozói oroszlánrészt vállaltak abban 
(is), hogy a határon túlról, és az ország számtalan 
pontjáról nagyon nagy számban érkezők, megtapasz-
talják a méltán híres Petri vendégszeretetet.
Az egyház szintén szép számban jelenlévő képviselői, 
az áldozatvállalás, és a szeretet fontosságát hangsú-
lyozó szertartások során, a Pócspetriből elszármazott 
Dr. Veres András püspök atyától és papoktól kezdve, a 
házigazda szerepét 86 évesen (!) is felvállaló és teljes 
lelkiismeretességgel, odaadással és magas színvona-
lon ellátó Pásztor Károly atyáig bezárólag, a vendé-
geknek és a helyben élőknek, a megemlékezőknek, a 
sérelmeket elszenvedők hozzátartozóiknak, a lelki 
feltöltődést, és egyfajta megnyugvást biztosították. 
A „Pócspetri 1948-as tragikus eseményeinek, a 
Pócspetri pernek, a kommunizmus üldözöttjeinek, 
Történelmi emlékhely - Emlékpark - Keresztút lét-
rehozása” projektet kidolgozó Iránytű Gazdaság-
fejlesztő Klub mellett, az esemény finanszírozásában 
is közreműködő civil szervezetek, így a kezdemé-
nyező MEMENTÓ Alapítvány, és a Nyugdíjas 
Egyesület Somos Józseffel, illetve Májer Józsefnével, 
Margóval az élen mindent megtett a sikeres lebo-
nyolítás érdekében. 
Ezen a napon záruló Stefan Gnandt festőművész által 
szervezett Nemzetközi Művészeti Alkotótábor 
kiállítása pedig színesítette, és a témához köthető 
alkotások gazdagították az eseményt. 
Mindezekért HÁLA és KÖSZÖNET!

„A köszöntők után szívszorító műsor 
adta vissza az itt élők szenvedését. 
Nehéz volt visszatartani a könnyeket 
még azoknak is, akiknek mindez már 
csak történelem.

Nagy köszönet 
és  e l i smerés 
érte az Iránytű 
Klub zenekar-
nak, a Nyugdíjas 
Egyesület Népdalköré-
nek, a Katolikus Énekkarnak, 
a Mohos-menti Vadászdalárdának 
és a Királyfalvi Miklós Általános Iskola 
ének- és tánckarának!” – Nyéki Zsolt –

Természetesen, mint az Iránytű Klub-zenekar 
vezetője, és az „Emlékezzünk, hogy emlékeztessünk” 
műsor összeállítója, szervezője, elsősorban az ebben 
szerepet vállaló, mintegy 60, azaz HATVAN (!) főre 
vagyok büszke, akikkel több hónapon keresztül 
készültünk. 
Külön kiemelném Sitku Angit és Bukta Jánost, akik 
ugyan a jobb megélhetés reményébe elköltöztek 
Szombathelyre, de az ország túlsó feléről is, kétszer a 
próbákra, és szabadságot kivéve az előadásra is 
hazajöttek. Ugyan helyben van, de nem volt könnyű a 
kisboltot üzemeltető Linzenbold Jánosnak sem 
összehangolni a nyitva tartást a próbák idejével. S 
mint az egyik áldozat unokájaként lelkiekben is 
erősnek kellett lenni. Örömmel töltött el, hogy Májer 
Zsuzsika újra szerepet vállalt az Iránytű Klub-
zenekarban, és csodálatosan oldotta meg feladatát, 
mintahogyan tette a zenekarunk legfiatalabb tagja 
Kerékgyártó Kinga is. A Balogh család ez alkalommal 
is biztos pont volt. Anita az éneklést, Béla a hangszeres 
kisérést, és a hangosítást is kiválóan megoldotta. 
Terdik Anett tanárnő és diákjai pedig bizonyították, 
hogy a nyári szünet ellenére is lehetett rájuk számítani, 
az önálló és közös számok előadásában, és a teljes 
kórus vezénylésében egyaránt. Új és lelkes szerep-
lőként érkeztek, Erika szervezésében a Katolikus 
Énekkar, s Tamás György mozgósítására a Mohos-
Menti Vadászdalárda tagjai. Ők jól kiegészítették az 
egyre magasabb szinten, bátran, és szívesen feladatot, 
szerepet vállaló, és azt legnagyobb odaadással és 
lelkiismeretességgel teljesítő nyugdíjasainkat. 
Úgy érzem teljes mértékben sikerült eredeti szán-
dékunknak megfelelően demonstrálnunk a szép szám-
ban jelenlévőknek, hogy itt ezen a településen minden 
korosztálynak a foglalkozásától, a társadalmi státu-
szától függetlenül fontos a tragikus múltunk 
felidézése, az áldozatok emlékének a 
megőrzése. 
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A korábbi zenés irodalmi - történelmi műsorainkhoz 
hasonlóan, megpróbáltuk most is, a versekkel, da-
lokkal, és a történelmet hétköznapi köntösbe öltöztető 
összekötő szövegekkel felidézni, az iskolák államosí-
tásával kapcsolatos 1948-as helyi tragikus eseménye-
ket, és az ezt, majd az 1956-os forradalmat követő 
megtorlás áldozatainak, és a hozzátartozóknak az 
érzéseit, a zsarnoksággal szembeszállók küzdelmeit, a 
mindenkori elnyomás elutasítása, a szabadságvágy és 
a szeretetet, valamint az életigenlés jegyében. 
Az előadás szempontjából korántsem volt szerencsés 
a „színpad” és a „közönség” elhelyezkedése, de most 
is igazoltuk, hogy nem a körülmények, nem a 
profizmus, a zenei és előadói tudás számít, hanem az 
odaadás, az átélés, a hitelesség.
A visszajelzések szerint, igen sokan hallgatták 
műsorunkat értően, tiszta, és nyitott szívvel, amiért 
fellépőkön túl a jelenlevőknek is szintén jár a HÁLA 
és a KÖSZÖNET! 

„Az újratemetés alkalmából a mártí-
rok előtt a „Pócspetri (múlt, jelen, jö-
vő)” címmel megjelent kiadvánnyal 
tisztelgett az Iránytű Gazdaságfej-
lesztő Klub. Kovács János Csaba el-
nök szerkesztésében versek, idézetek, 
kordokumentumok, fotók irodalmi 
igényességgel és történelmi hűséggel 
vezetnek vissza vészterhes időkbe, 
hogy a terhek alól szabadult jelen be-
mutatásán át engedjenek bepillantást 
a jövő terveibe.” – Nyéki Zsolt –

Eredeti elképzeléseink szerint a településünk dísz-
polgárának, Ember Judit dokumentumfilm-rendező-
nek az életéről - a tavalyi évben, községünkben is 
forgatott - portréfilmjének a vetítésével zárult volna a 
nap. A hozzátartozók határozott kérését tiszteletbe 
tartva erre most nem került sor. 
Itt szívesen hallgattuk volna, az igazságkeresésben 
főszerepet vállaló, az áldozatok hozzátartozói, s az itt 
élők körében nagy tiszteletnek örvendő, Dr. Helmeczi 
László ügyvéd úrtól, Pócspetri díszpolgárától, a törté-
nelmi események hiteles felidézését. Így, sajnálatosan 
ez is elmaradt. Ezért a Büszkeségpontban rögtönöz-
tünk egy laza „könyvbemutatót”, amelyet végül is 
szokásunkhoz híven késő estébe nyúló, még meglévő 
ételek/italok fogyasztása, egy „morzsaparti”, és a 
kötetlen zenélés zárt. 
A „Pócspetri (múlt, jelen, jövő)” szerkesztőjeként nap 
folyamán megpróbáltam, és szinte sikerült mindenki-
nek személyesen átadni a kiadványt. A még jelen 
levők, az esemény lebonyolításában szerepet vállalók, 
pedig nagyon jól ismerik a tragikus múltat, az 
ellentmondásos jelent, és részben a reményeket 
tápláló jövőre vonatkozó terveket is. 

Így inkább a kiadvány céljáról esett szó. Ez pedig a 
múlt felidézésén, az emlékezés fontosságán túl, a 
fejlesztési elképzelések szélesebb körben való 
megismertetése, a támogatások/támogatók elérése 
érdekében. Csak és kizárólag ezzel kapcsolatban 
fogalmazódtak meg keserű szavak. 
Sajnáljuk, hogy az eredeti ígéretek szerint, nem volt itt 
több, az esetleges támogatói döntések meghozatalá-
ban fontos szerepet betöltő személy, hisz az egyházi 
szertartások, a műsor, a kiadvány, a pócspetriek sze-
retetteljes vendégfogadása, és a fejlesztéssel érintett 
területek látványa együttesen bennük is nyomatékosí-
tották volna az elképzeléseink megvalósításának ége-
tő szükségességet. A jelenlévő politikai szereplőktől 
pedig, a múlt felidézésén, a történelmi ismeretek 
átadásán túl, szívesen hallgattunk volna Pócspetri 
jövőjére vonatkozó gondolatokat is!
Így nem marad más hátra, mint továbbra is türelemmel 
várjuk, (és/vagy sürgetjük) hogy a kezdeményezé-
sünkre a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság 
2016.03.23-án (!) megtartott ülésén meghozott határo-
zatát Kormány végre elfogadja, és a Polgármesteri 
Hivatal épülete hivatalosan is történelmi emlékhely 
legyen! S ez talán, egy határozottabb utána járással, az 
egyfajta „közösségi gazdasági kárpótlás” erőteljes 
kérésével megnyitná a kaput, a „Pócspetri 1948-as 
tragikus eseményeinek, a Pócspetri pernek, a 
Kommunizmus üldözöttjeinek, Történelmi emlékhely 
– Emlékpark - Keresztút létrehozása, építése” projekt 
megvalósulásához. Mert mintahogyan a kiadványban 
is megfogalmaztam, és a műsorban is elmondtam: 
„Miért is ne lehetne, ezt a történelmi emlékhelyet 25 
év után, újra felújítani, az épület mögötti parkba, az 
emlékműsoroknak is helyet adó szabadtéri színpadot 
megépíteni, a szembe lévő Királyfalvi Miklós nevét 
viselő iskolánk beázó tetejét átfedni, a volt egyházi 
iskolánál a művelődési háznál, a 100 éves nyílászá-
rókat kicserélni, a templomnál egy mai kornak meg-
felelő WC-t építeni, és akár a temetőnk megközelítését 
is megkönnyítő, és az emlékezést, s az elmélyülést is 
szolgáló, egyfajta keresztutat kialakítani. S mindezt 
azért, hogy szebb, és élhetőbb legyen a szeretett, és a 
sokat szenvedett településünk, Pócspetri. Emeld hát 
fel fejedet Pócspetri büszke népe!”
Mindazon szervezeteknek, egyéneknek akik a múlt-
ban hozzájárultak a „Pócspetri ügy” feltárásához, az 
igazság kiderítéséhez, az egyéni kárpótlások elérésé-
hez, a közösségi szintű erkölcsi elégtételhez, a jelen-
ben az emlékezés különféle formáinak, így a Büszke-
ségpont létrehozásához, a kiállítási anyagok, kiadvá-
nyok megjelenítéséhez, a korabeli, és az azt követő 
periratok, írások, fotók  rendelkezésre bocsájtásához, 
az emlékműsorok megtartásához, Királyfalvi Miklós 
mártír újratemetéséhez, valamint a jövőre vonatkozó 
fejlesztési koncepciók, a tervek kidolgozásához, és 
főként a majdani megvalósításához, ez úton és külön is 
jár a HÁLA, és a KÖSZÖNET.

Kovács János IGFK elnöke
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Gyász és ünnep: végső nyughelyén a mártír
 http://www.szon.hu/gyasz-es-unnep-vegso-nyughelyen-a-martir/3543955

Történelmi pillanat: jeltelen 
sírjából hazahozva 69 év után 
kapta meg a végtisztességet 
az 1948-ban kivégzett Király-
falvi Miklós: a kommunista ter-
ror áldozatát Pócspetriben 
temették újra szombaton.

Az eseménysorozat kezdete-
ként szomorú szolgálattal tar-
tott Ünnepi Szentmisét dr. Ve-
res András győri megyés-püs-
pök, aki szerint azért ünnep ez 
mégis, mert az előttünk járók-
ra úgy emlékezhetünk, hogy 
bár tragikus sors adatott meg 
nekik, most az elégtétel és 
megnyugvás reménye a csa-
ládok és egy egész település 
számára lehet öröm forrása. 
A püspök (aki Pócspetri szü-
lötte és díszpolgára) imát 
mondott mindazokért, akik a 
gyalázatos tortúrát megszen-
vedték, és hosszú-hosszú évti-
zedeken át viselték a meg-
bélyegzést. 
Ehhez abból merítettek erőt, 
hogy kiálltak a hitük, a közös-
ségük mellett, s a szerete-
tüket kifejezték egymás iránt.

A mise után Pócspetri volt 
plébánosa, az 1948-as kon-
cepciós perben életfogytig 
tartó fegyházbüntetésre ítélt 
Asztalos János emléktáblájá-
nál hangzottak el beszédek.

Markó György, a Kommuniz-
muskutató Intézet igazgatója 
nem magát a tragikus ese-
ményeket idézte fel, hanem 
azt a politikai közeget mutat-
ta be, amelyben mindez a 
szörnyűség megtörténhetett.

A megemlékezők ezt követő-
en a templomtól a tragikus 
események sz ínhelyére, 
Pócspetri Polgármesteri Hiva-
tal épületéhez vonultak, ahol 
Tamás György polgármester 
elmondta: a település min-
den évben fájó szívvel, de 
növekvő büszkeséggel emlé-
kezik, és mutatja be a tisztázó 
dokumentumokat. 

Dr. Simon Miklós országgyű-
lési képviselő a történeti rész-
letek felidézésével érzékel-
tette, hogyan indult be a Rá-
kosi-rendszer bírósági gépe-
zete, s torkollott ez statáriális 
ítélkezésbe, kivégzésbe, be-
börtönzésekbe. 

– Az egész megyének, de az 
országnak is példamutatás 
Pócspetri áldozatvállalása, 
mely erőt kell adjon az előt-
tünk álló küzdelmekhez is – 
hajtott főt Seszták Oszkár, a 
Szabolcs-Szatmár Bereg Me-
gyei Közgyűlés elnöke is.
Elmondta: ő személyesen 
Som István, az egykori tanító 
életén, erkölcsi útmutatásán 
keresztül ismerte meg és 
érezte át igazán az esemé-
nyek súlyát és tragédiáját.

A köszöntők után szívszorító 
műsor adta vissza az itt élők 
szenvedését. Nehéz volt 
visszatartani a könnyeket 
még azoknak is, akiknek 
mindez már csak történelem. 
(Nagy köszönet és elismerés 
érte az Iránytű Klub zenekar-
nak, a Nyugdíjas Egyesület 
Népdalkörének, a Katolikus 

Végső elégtétel a „rendőrgyilkos falu” bélyeget évtizedekig 
cipelő Pócspetrinek, s talán megnyugvás 

az áldozatoknak, hozzátartozóknak.

Énekkarnak, a Mohos-menti 
Vadászdalárdának és a 
Királyfalvi Miklós Általános 
Iskola ének- és tánckarának!)

Az eseménysorozat fővédnö-
ke, dr. Semjén Zsolt miniszter-
elnök-helyettes képvisele-
tében Csallóközi Zoltán, a 
Miniszterelnöki Kabinet veze-
tője egy tévhitet oszlatott el. 
Egyes tévhit szerint a magyar 
nép gyászra, búsulásra haj-
lamos, de ez nem igaz: csu-
pán a végtisztesség és az i-
gazságszolgáltatás iránti el-
kötelezettsége rejlik e mö-
gött, mint ahogy az Pócs-
petriben is látható. S bár a 
történelmet a pillanatnyi 
győztesek írják, az idő elhoz-
za a gyógyírt és az elégtételt.

Az újratemetés alkalmából a 
mártírok előtt a „Pócspetri 
(múlt, jelen, jövő)” címmel 
megjelent kiadvánnyal tisz-
telgett az Iránytű Gazdaság-
fejlesztő Klub. Kovács János 
Csaba elnök szerkesztésében 
versek, idézetek, kordoku-
mentumok, fotók irodalmi 
igényességgel és történelmi 
hűséggel vezetnek vissza 
vészterhes időkbe, hogy a 
terhek alól szabadult jelen 
bemutatásán át engedjenek 
bepillantást a jövő terveibe.

Az eseménysorozat végén is 
ott motoszkált a fülekben az 
ünnepi műsor egyik dala: 
„Ezt a földet választottam, ezt 
a napot úgy akartam…” 

– Nyéki Zsolt –
Petr

i Hírek

4.o.



Átkok nélkül, de…
 http://www.szon.hu/atkok-nelkul-de/3547775

Csaknem hetven év után kí-
sérték a megnyugvás remé-
nyében végső nyughelyére a 
kivégzett mártírt. 
Különös nap volt ez: nehéz 
szívvel, de mégis ünneplő 
emberek szorították meg 
egymás kezét a templom-
ban, a püspöki szentmise 
után. 
Aztán a műsort hol elborzad-
va, hol megrendülve hall-
gatta, nézte még az is, aki 
van olyan szerencsés, hogy 
számára távoli régmúlt mind-
az az iszonyat, ami itt történt, 
a történelem sötét korszaká-
val együtt. Egymást váltották 
akkor a gyilkos eszmék és 
rendszerek: a nácizmust le-
győző kommunizmus békét 
ígért, de polgárháborúba 
taszította az országot. 
Olyan időket hozott, amely-
ben állampárti játékszer lett 
vagyon, emberi méltóság és 
élet; amelyben iparos segéd 
vezethetett egy országot, és 
fodrászsegéd vérbíróként 
hozhatott halálos ítéleteket. 

Ma már hitetlenkedve kér-
dezzük: hogy lehetett az iszo-
nyat világát elviselni, túlélni? 
A hit erejével – válaszolják 
csöndesen a még élő szem-
tanúk, a családtagok. 
No meg a szeretet… 
Az életfogytig tartó fegyház-
ra ítélt, tizenöt év múltán 
szabadult fiatal tanító, Som 

István, és a rá kitartóan váró 
Sárika néni, a felesége fogal-
mazták meg együtt ezt a leg-
nemesebb tisztasággal:
„Soha nem átkoztunk senkit. 
A szeretet és a türelem erőt 
ad; ha ez van, mindenünk 
megvan”.

Ez a falu nem adta fel, nem 
néptelenedett el – pedig ne-
héz volt. 
Ezzel szembesült például Ko-
vács János Csaba, a helyi 
művelődési ház 1980-ban 
kinevezett igazgatója is. 
Ma már az Iránytű Gazda-
ságfejlesztő Klub elnökeként 
emlékezik és emlékeztet rá, 
az akkori tanács és pártveze-
tés hogyan akadályozta, tet-
te lehetetlenné a helyi közös-
ségi életet. Még a focipályát 
is beszántatták… 
A „rendőrgyilkos falu” bélye-
gét a szocializmus alatt végig 
cipelve ide mindig kevesebb 
támogatás jutott, egy átla-
gos nyírségi kistelepülés szint-
jén sem volt mód s lehetőség 
fejlődni – e külső elnyomás-
ban vált meghatározó erővé 
a helyi összefogás, közösség.
Minél inkább fokozódott a 
mellőzöttség a hagyomá-
nyos értelemben vett társa-
dalmi színtéren, annál inkább 
erősödött a hit és a hitre épü-
lő élet. Nem véletlen, hogy a 
település több papot és egy 
püspököt is adott az egyház-

Amikor a focipályát felszántották, épp csak sóval nem hintették be. 
Amúgy minden másban teljes volt a pusztítás, 

mely hosszú időre megnyomorította egy kis nyírségi falu életét. 
Az igazságnak azonban van egy masszív tulajdonsága: 

előbb vagy utóbb, de győzedelmeskedik. 
Így történt ez Pócspetriben is. Nyéki Zsolt jegyzete.

nak, amely máris új tartalom-
mal jelenik meg – még az 
ateisták előtt is.

Pócspetri megint írt egy feje-
zetet a magyar történelem 
lapjaira, s e pillanatra méltó 
módon készültek az itt élők. 
Az Iránytű Gazdaságfejlesztő 
Klub „Pócspetri (múlt, jelen, 
jövő)” címmel megjelent 
kiadványában a versek, idé-
zetek, kordokumentumok, 
fotók irodalmi igényességgel 
és  tö r téne lmi  hűséggel 
vezetnek vissza vészterhes 
időkbe, hogy a vádak alól 
szabadult jelen bemutatá-
sán át engedjenek bepillan-
tást a jövő terveibe. 

Ünnepi műsorával könnyeket 
csalt a szemekbe az Iránytű 
Klub zenekar, a Nyugdíjas 
Egyesület Népdalköre, a 
Katolikus Énekkar, a Mohos-
menti Vadászdalárda és a 
Királyfalvi Miklós Általános 
Iskola ének- és tánckara. 
Mindannyian segítették átél-
ni, feldolgozni és elengedni a 
fájdalmat. 
Ám a fülekben visszhangzik 
még Tóth Bálint Magyar litáni-
ájának átköltése: 
„ De véssük gránitba, bazalt-
tömbbe, minden időre, min-
den bűnös nevét, jegyezzük 
fel, s legyen ennyi elég”. 

– Nyéki Zsolt – Petr
i Hírek

5.o.



Nyéki Zsoltnak, a Kelet-Magyarország napilap főszerkesztőjének, a teljes 
terjedelemben közölt, és abból korábban idézett két szép, szíveket 
melengető írásán kívül még nagyon sok elismerő sorok, és egyéb híradás 
jelent meg a Királyfalvi Miklós mártír újratemetéséről. Palóczy Timeának 
köszönhető linkgyűjteményt ajánljuk olvasásra, megtekintésre mindazoknak, 
akik jelen voltak, s azoknak is, akik szándékaik, szívük szerint itt szerettek volna lenni, 
de nem tudtak, nem lehettek. 

https://hir.ma/18-2/ujratemettek-a-pocspetri-ugyben-halalra-itelt-kiralyfalvi-miklos-martirt/720159
http://magyaridok.hu/belfold/ujratemettek-a-kommunistak-altal-kivegzett-kiralyfalvi-miklos-martirt-1925485/
http://hvg.hu/itthon/20170708_Ujratemettek_a_Pocspetriugy_martirjat
http://www.hirado.hu/2017/07/08/ujratemettek-pocspetri-martirjat/
http://www.mixonline.hu/Cikk.aspx?id=139736
http://www.szon.hu/ujratemettek-a-pocspetri-ugyben-halalra-itelt-kiralyfalvi-miklos-martirt/3543870
http://www.szon.hu/gyasz-es-unnep-vegso-nyughelyen-a-martir/3543955
http://althir.org/kiralyfalvi-miklos-unnepelyes-ujratemetese-pocspetriben-9636941.html
https://gondola.hu/cikkek/106330-Ujratemettek_Pocspetri_martirjat.html
https://www.kelet.hu/cimlap/2017/07/09/vegtisztesseg-s-vegso-elegtetel-pocspetrinek.kelet
 http://www.szon.hu/mariapocs/ii-nemzetkozi-hagyomanyorzo-kepzomuveszeti-es-alkototabor-
pocspetriben/3551134
http://www.szon.hu/mariapocs/atkok-nelkul-de/3547775 
http://magyarhirlap.hu/cikk/93230/Ujratemetes 
http://www.mediaklikk.hu/video/hirado-m1-1930-2017-07-08-i-adas/#
https://www.kelet.hu/helyi/2017/07/09/a-mult-meg-temetetlen.kelet
http://mult-kor.hu/peldastatualasra-hasznaltak-fel-a-gyilkossagnak-beallitott-pocspetri-balesetet-rakosiek-
20170710?utm_source=social&utm_campaign=peldastatualasra-hasznaltak-fel-a-gyilkossagnak-beallitott-
pocspetri-balesetet-rakosiek-20170710&utm_medium=facebook
https://www.youtube.com/watch?v=y8UXgwugp0k&feature=youtu.be

Linkgyűjtemény

A halálra ítélt, és kivégzett 
Királyfalvi Miklós községi írnokra.

Az életfogytig tartó fegyházbüntetésre ítélt 
Asztalos János plébánosra, 

és Som István tanítóra, 
a tizenkét évi, illetve tízévi 

fegyházbüntetésre ítélt 
Kremper Ferencre, és Vitéz Gáborra.

S a bebörtönzőtt: Köbli János; Kusnyér 
András; id. Miterli János; ifj. Miterli János; 

Tamás József; Linzenbold István; 
Konzoli Imre; Holp István;

ifj. Linzenbold Miklós; Konzili Ignác; Sitku Pál; 
Tősi Lajos; Mendler János; Belicza Gyula; 
Orosz János; Kusnyér János; Konzili Pál; 
Szmolinka János pócspetri lakosokra. 

Valamint az 1956 utáni megtorlás helyi 
áldozatára, a halálra ítélt, és kivégzett 

Komár József kerékgyártóra, 
s mindenkire, 

„ki korábban halt, mint rendeltetett”.

Tóth Bálint: Magyar litánia - részlet 

„Hány sor kéne ide, 
hány sírkő s kopjafa, 

mert ezt a magyar litániát 
nem fejezhetjük be soha.

És mégis, mégis fejezzük be, 
mi, nem kezdhetjük újra! 

De, véssétek gránitba, bazalttömbbe, 
minden időre, minden bűnös nevét, 

jegyezzétek fel, s ennyi elég. 
Mi, nem kezdhetjük újra.”

„Emlékezzünk, hogy emlékeztessünk!”

Pócspetri 
Önkormányzat Hírlevele

Felelős kiadó: Tamás György
www.pocspetri.hu

pmhpocspetri@gmail.com
Főszerkesztő: IGFK

kovjanek@gmail.com


