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Felnőttek betlehemes játéka színesítette
az ünnepet Pócspetriben
Pócspetriben a hagyományőrző betlehemes csoport
a település intézményeiben járt karácsony közeledtével,
míg végül a szereplők a római katolikus templomban
24-én este, az éjféli szentmise előtti perceket tették
meghittebbé előadásukkal.
A betlehemes csoport hagyományát a faluban
2008-ban keltették életre.
Pócspetriben már évek
óta az is hagyomány,
hogy advent negyedik
vasárnapján forgatagot
rendeznek, amit péntektől vasárnapig 3 napos adventi lelkigyakorlat előz meg.
Az idei ráhangolódáson
Lengyel József leveleki
plébános karácsonyi
gondolatait hallgathattuk a csodavárásról és
Jézus születéséről.
Vasárnap reggel a közös
imádságot követően egész napos programok
várták az érdeklődőket.
A templomban lázas készületek folytak, feldíszítették a karácsonyfákat,
közben a templom előtti
téren felállított sátorban
lehetett ajándékokat

vásárolni, az önkormányLant Györgyi
zat dolgozói lángost,
Karácsonyi Betlehem
kolbászt, teát és forralt
bort kínáltak a résztveNapkeleti bölcsek várnak,
vőknek, és a mezőfényi
Ajándékot hoztak
Jézuskának.
fúvószenekar karácsonyi
Fénylő arany, tömjén, mirha,
dallamokat játszott.
Pásztorokon meleg irha.
Ezután a gyermekek
meggyújtották a ne- Jászolban egy kisded fekszik,
gyedik adventi gyertyát,
Isten gyermekét ünneplik.
és megcsodálhattuk a
János, Mária jutalma.
Kis jövevényük nyugalma.
templomkertben felállított életnagyságú betleSzéna-szalma az akolban,
hemet is.
Szamár, bárány alszik rajta.
Végül Sztahura Ágnes Ökör csendben kérődzően,
miskolci orgonaművészMinden rendben
nő előadásában karáBetlehemben.
csonyi dallamok csendültek fel, hogy kicsit el- Angyalkáknak melegsége
Rátekint a csillagfényre.
csendesedve, ki-ki a saIsten bólint, Szentlelke lát,
ját gondolaiba merülve
Üdvözli Megváltó Fiát.
készülhessen a lelkigyakorlatot záró szentmisére.
2018. december 16.
Holp Andrea

„Amit látsz, az a hír, amit tudsz, az a háttér,
amit érzel, az a vélemény” - Lester Markel
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Pócspetri Könyvtári, Információs
és Közösségi Hely
Karácsonyi álom Juhász Katalin előadása
2018 év december 06 9.00 órától a Pócspetri
Könyvtári, Információs és Közösségi Helyen volt
hallható Juhász Katalin zenés előadása.
Az előadó hálával és köszönettel gondolt azokra a
költőkre, akiknek a verseit hosszú évek óta - zenei
köntösbe öltöztetve - dallá formálja.
Külön öröm a számára, hogy a dalaival a magyar
kultúrát őrizheti, terjesztheti a gyerekek körében,
mivel a gyerekdalai mindegyike saját versmegzenésítés. Jelszavai: hagyomány és minőség, igényesség,
kulturális és zenei élményszerzés.
Pócspetriben az alábbi Karácsonyi álom Téliműsor összeállításokat halhatták a gyerekek:
Pille szálldos, ezer pille - Mikulásváró műsor,
amelyben elhangzó dalok a tél örömeiről,
szánkózásról, hógolyózásról is. S a Halld a csengő
szép szavát!- karácsonyi, ünnepi műsor versei, dalai.

Idősek Karácsonya és a „Kelet Népe"
Sz.Sz.B. Megyei Egyesület rendezvénye,
valamint a mézeskalácssütés
A Pócspetri Nyugdíjas Egyesületünk tagjai nagy
örömmel vettek részt, Nyíregyházán 2018.12.11-én
az Idősek Karácsonyi ünnepségen.
A fellépő csoportok szokás szerint remekül szerepeltek. S legnagyobb meglepetésünkre a házigazdák az 50 éves házassági évfordulós házaspárunkat
is köszöntötték.
Az utazáshoz szokás szerint térítésmentesen rendelkezésre bocsájtotta a mikrobuszt a Nyugdíjas Egyesületünk partner civilszervezete, az Iránytű Gazdaságfejlesztő Klub, amelyért ez úton is jár a köszönet.
A Pócspetri Nyugdíjas Egyesületünk képviselői
elfogadták, Nyíregyházán 2018.12.21-én a "Kelet
Népe" Sz.Sz.B. Megyei Egyesület rendezvényére
szóló meghívást is.
Igaz innen sietni kellett haza, mert a többi egyesületi
tagunk a Művelődési Házba sütötte az Advent
Forgatagra a mézeskalácsot, amelyet már az esti
Iránytűs ünnepi Karácsonyi programon meg is
kóstolhattunk.

Civil és
Intézményi
Harsona!
Advent utolsó
vasárnapja
Az advent szó jelentése
„eljövetel”. A latin „adventus Domini” kifejezésből származik, ami:
„az Úr eljövetele”.
A karácsonyt megelőző
várakozás az eljövetelben éri el jutalmát.
Pócspetri Község Önkormányzata, és Egyházközsége szeretettel látta a
megjelenteket december 23. Advent utolsó
vasárnapján. A program
az alábbiak szerint valósult meg:
8:00 – Zsolozsma majd
közös gyertyagyújtás
(4.gyertya )
9:00 – Adventi forgatag:
Lángos sütés, jótékonysági vásár, tea, forralt
bor, ebédre hurka és
kolbász sütés.
A forgatag ideje alatt
zenél a Mezőfényi Fúvós
Zenekar.
Fenyőfa díszítés a templomban. Karácsonyi díszek készítése a Házasságkötő teremben.
13:30 – Orgona Hangverseny a templomban
15:00 – Szentmise
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IRÁNYTŰ

pályázati lehetőségek
fejlesztési elképzelések

Magyar Falu program
pályázatai

IGFK

A tervek szerint 2200-2400 nyertes pályázatot
hirdethetnek 2019-ben a Magyar falu program
keretében, azaz minden érintett településen látszódni
fognak a fejlesztések, a program eredményei.
A Kormányoldalon közzétett
információ szerint, rendkívül
gyors eljárásrendben fogják
elbírálni a még meg sem hirdetett Magyar Falu Program
pályázatait.
A tervek szerint 2200-2400
nyertes pályázatot hirdethetnek 2019-ben a Magyar
falu program keretében,
azaz minden érintett településen látszódni fognak a fejlesztések, a program eredményei.
A Magyar falu program keretében jövő év februártól az
ősz közepéig ütemezetten
megjelenő pályázatokat
rendkívül gyorsan elbírálják
majd, a végső beadási határidő lejárta után körülbelül
hatvan napon belül kibocsátják a támogatói okiratot
sikeres pályázat esetén.
A pályázati kiírás megjelenésétől a beadási határidő
lejártáig körülbelül hatvan
nap telik el minden esetben.
A kormány döntött arról is,
hogy két másik intézkedés – a
mellékúthálózat-fejlesztési
program és egy úgynevezett
“falusi csok” – elindítása
mellett 75 milliárd forintot
biztosít az ötezer lélekszám
alatti települései számára
hazai költségvetési forrásból,
18 különböző célterületen
megfogalmazott fejlesztési
lehetőségre.

Ezek jellemzően a közszolgáltatások minőségének javítására vonatkoznak, közöttük mindenféle szolgáltatási,
valamint magas-, illetve
mélyépítési tevékenység is
helyet kapott.
A Magyar falu program a
Modern városok program
fejlesztéseivel összefonódva
a kormányzati ciklus egyik
stratégiai eleme.
Csak 2019-ben 150 milliárd
forint központi költségvetési
forrás jut az 5000 lakos alatti
településekre, ennek egyharmadát a mellékútvonalak
felújítására fordítják majd.
2020-tól az autó-pályadíjemelésekből befo-lyó
várhatóan több mint 30
milliárd forintot is ezeknek az
alsóbbrendű utaknak a felújítására fordítják. Ez fontos
elem a turizmus további
fejlesztése szempontjából,
továbbá amiatt is, mert a
kisebb településekről sokan a
gazdasági centrumokba,
városokba járnak dolgozni.
A falvak népességmegtartó
ereje és fejlesztése szorosan
kötődik a Modern városok
programhoz. 2887 olyan
település van Magyarországon, amelyen ötezernél kevesebben élnek: 101 város és
2786 község. Több mint 3
millió ember él ezeken, a
lakosság harmada.

Pusztába kiáltott szó
A Petri Hírek 3 éves történetében a 36 lapszámban soksok alkalommal tettünk közzé pályázati felhívásokat.
Önkormányzati szinten többségében pusztába kiáltott
szónak bizonyultak a pályázatok elkészítésére, beadására ösztökélő írásaink.
Most a Magyar Falu program
esetében teszünk egy újabb
kísérletet. Ha már az Iránytű
Gazdaságfejlesztő Klubunk
által elkészített „Történelmi
Emlékhely, Emlékpark, Keresztút” fejlesztési elképzelésekhez négy év alatt sem sikerült hozzárendelni a politikai támogatást, most itt a lehetőség! Szinte minden projektelem megvalósítható jövőre a Magyar Falu Program
keretében!
A háttérinformációink szerint
pl. lehetőség lesz/lenne a
belterületi földutak leburkolására, a „100 éves” kisbusz
lecserélésére, a közösségi
terek fejlesztésére, azaz a
Művelődési Ház / Teleház felújítására, és a Polgármesteri
Hivatal épületének a teljes
rendbetételére. S immár mint
hivatalosan is Történelmi Emlékhely, garantált a támogatás elérése politikai lobby
nélkül is. „Csak”
pályázni kell!
3.o.
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Hungaricum TOP 12 asztalitenisz verseny
Az idén is megrendezésre került a két ünnep között,
Máriapócson a Hungaricum Vendégházban
a több évtizedes hagyománnyal rendelkező
„TOP-12 asztalitenisz verseny”.
Két napon keresztül 2018. 12.
28. - 29. (péntek - szombat)
10.00 – 22.00 óráig pattogtak
a ping-pong labdák a Hungaricum Vendégház - Panzió
közösségi tereiben Máriapócson.
Akik kedvelik a ping pongozást és/vagy a közösségi
programokat, most is megtalálták a helyet!
Jelentkezni az amatőröknek,
Gyermek/Ifjúsági (18éves
korig), és Felnőtt (18 év felett)
korcsoportban, a helyszínen
lehetett.
Egyénileg indult mindenki, a
regisztrációnál kapott egy
versenylapot, amelyen a lejátszott mérkőzéseket, és a
mérkőzések eredményeit kellett szerepeltetni. Egy lejátszott mérkőzésért 1 pont, egy
győzelemért + 2 pont járt.
A korábbiakban a települések is voltak díjazva az egyéni
összesített eredmények alapján. Mivel most több településről (Máriapócs, Pócspetri,
Kisléta, Nyírkáta, Nyírbátor,
Nyíregyháza, Zsurk) is érkeztek versenyzők, igy települések között külön eredményt nem lehetet, és nem is
lett hirdetve.
Nyírkátáról, „A társadalmi kohézió erősítése és a közösségfejlesztő tevékenységek bővítése Nyírkátán" program keretében népes, 20 főt meghaladó küldöttség érkezett.
Nevezési díj nem került meghatározásra, a szabadidős
sport programon a részvétel
ingyenes volt, az EFOP-1.3.717-2017-00293 programnak is
köszönhetően.

A Kislétai Asztalitenisz Sport
Egyesület igazolt versenyzői a
bátrabb amatőrök számára
lehetőséget biztosítottak a
velük való játékra, és megmérettetésre is.
A második a szombati napon
az amatőr/profi vegyes páros mérkőzésekre is sor került.
A dij átadás előtt Kovács
János az IGFK elnöke visszatekintett a TOP-12 több évtizedes múltjára. S a szabadidő hasznos eltöltésének lehetőségeinek bemutatása,
elsajátításuk segítése érdekében egy rövid előadást is
meghallgathattak az érdeklődők. Az Iránytű Sport Szabadidő Életmód csoportja,
valamint az Iránytű Klubhoz
aznap ünnepélyesen csatlakozó teniszesek nevében a
túrázás, és a teniszezés, Pénzes György a Kislétai ASE nevében pedig az asztaliteniszezés lehetőségeit ajánlotta
ki ezen programon résztvevő
több mint 70 fő számára.
A nagysikerű rendezvényen
Palóczy Lajosné mint Máriapócs volt polgármestere is
köszöntötte a megjelenteket.
Papp Bertalan Máriapócs város jelenlegi nagy pin pongos
múltú polgármestere betegség, Tamás György Pócspetri
polgármestere elfoglaltság
miatt nem tudott jelen lenni.
A díjak átadását követően az
Iránytű Klub-zenekar tagjai a
kátai gyerekekkel énekeltek.
Zárásként hagyományokhoz
híven elfogyasztásra került a
finom csülkös babgulyás,
majd éjszakba nyúló kötetlen
beszélgetés zárta a napot.

TOP - 12
Helyezések
Eredmények
Gyermek/ifjúsági kategória:
1. helyezett: Vadász Dávid
2. helyezett: Balogh Elizabeth
3. helyezettek: Kádár Eszter,
Balogh Ibolya; és Minárcsik
János (Nyirkáta)
Felnőtt kategória:
1. helyezett:
Ceglédi Miklós (Máriapócs)
2. helyezett:
Makranczi Balázs (Nyírbátor)
3. helyezettek:
Tamás Norbert (Pócspetri)
Gelics Gábor (Máriapócs)
Kovács Dániel (Máriapócs)
A kategóriák helyezettjei kupa, érem, oklevél, a többiek
érem, emléklap díjazásban
részesültek, s meglepetés
különdíjak is voltak.
Palóczy Timea ajándék könyv csomagját kapta:
Vadász Dávid, játékos +
szervező.
Palóczy Lajosné tárgyjutalmát kapta:
Kovács János, a torna fő
szervezője.
Iránytű Klub különdíját kapta:
Kovács Fanni, a felnőtt kategória női versenyzője
Elismerésben részesült:
Pénzes György a Kislétai ASE
szervezője, versenyzője.
A résztvevők, a jelenlévők elhatározták, hogy jövőre is tovább folytatják, e nagyszerű
kezdeményezést!
Az eseményt az Iránytű Gazdaságfejlesztő Klub – Sport
Szabadidő Életmód csoportja szervezte, a Rebrei GYM, és
a Kislétai ASE közreműködésével.
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Iránytű Gazdaságfejlesztő Klub
Karácsonyi Ünnepi Programja
2018.12.21.-én 18.00-tól a
Pócspetri Művelődési Házban került sor az Iránytű Gazdaságfejlesztő Klub szokásos Karácsony környéki ünnepi programjára.
Csak azért nem lehet évadzáró eseményről beszélni,
mert ezt követően a két ünnep között még volt egy kétnapos szabadidős sport rendezvény, a TOP-12 asztalitenisz verseny, és egy évértékelő egyesületi közgyűlés is.
„A társadalmi kohézió erősítése és a közösség-fejlesztő
tevékenységek bővítése Nyírkátán" program keretében
igen szép létszámban érkeztek Kátai nyugdíjasok.
Számukra Májer Józsefné a
Pócspetri Nyugdíjas Egyesület elnöke mutatta be a székhelyüket, és általánosságban
a tevékenységüket.
A Kátaiak az Iránytű Klubbal
együtt bonyolított programukban a közösségek formális szervezeti létrehozásának,
fejlesztésének elősegítése,
koordinálása érdekében a
tervezett Hagyományőrző
és/vagy Nyugdíjas Klubjuk
létrehozásához sok hasznos
ötletet kaphattak.
Egyébként nem csak Nyírkátáról, hanem Budapestről,
Nyíregyházáról és Máriapócsról is érkeztek vendégek, és Klub-tagok. A helybéli
egyesületi és az Iránytű Klubzenekari tagokkal együtt
több mint hetvenen voltunk
ezen a szép estén.
Az ünnepi hangulatot a Pócspetri Felnőtt Betlehemesek

hagyományőrző műsora teremtette meg. Volt olyan településről elszármazott nyugdíjas vendég a fővárosból,
aki utoljára gyerekkorában
látott betlehemest. De nem
csak számára, hanem a többi jelenlévőnek is szép élményt biztosítottak az előadók, akiknek fele egyben az
Iránytű Klub-zenekari tag is.
Az Iránytű Klub-zenekar „Emlékezzünk, hogy Emlékeztessünk” zenés irodalmi, történelmi műsorsorozat „Találkoztam az Úton” fejezetéről, Kislétán, a község holokauszt
zsidó áldozatainak emlékmű
átadási ünnepségén készült
film vetítése, megtekintése
volt a fő esemény.
Sajnos a fellépéseinken használt hangrendszer a Polgármesteri Hivatalban volt, a
rendelkezésünkre bocsájtott
aktív hangfal pedig enyhén
szólva sem biztosított koncert
minőséget. Ennek ellenére a
film visszaadta azt a megrendítő élményt amibe Kislétán
volt részünk.
A filmbemutatót követően
Pénzes László helytörténész
kért szót, aki felolvasta a következő oldalakon változtatás nélkül közölt „Mit jelent alkotó közösséghez tartozni?”
írását. Akkor és ez úton is
köszöntük/köszönjük a sok
esetben túlzónak tűnő elismerő sorait, gondolatait.
Az Iránytű közösségéhez tartozó Laci bá’ élete, munkássága példaértékű, követendő mindannyiunk számára.
A közreműködők ajándékcsomagot kaptak mely tartalmazta az Iránytűs DVD-t is.

A tervezett -Készülés a „20
éves az Iránytű Klub, 5 éves a
Klub-zenekar” műsorokra - az
Iránytű Klub-zenekar nyílt
próbája most elmaradt.
De nem azért, mert az Iránytű
megszűnt, vagy megszűnni
készülne (mint ahogy a polgármester úrtól korábban
egy rosszízű beszélgetés és
elutasított Teleház kulcs kérés
során hallhattuk.)
A próba helyett Karácsonyi
ajándékként Kovács János
Csaba a zenekar szervezője,
verselője, a zenekar művészeti és zenei vezetőitől Angitól, és Ducitól, két új dalt kapott, amelyet a publikum is
nagy tapssal jutalmazott.
Természetesen január első
hetére meg is hirdettünk zenekari próbát, amire több
mint húsz fő (!) jelezte, hogy
eljön, és a jövőben is a legnagyobb örömmel és lelkesedéssel tag kíván maradni.
Majd elfogyasztottuk a nyugdíjasok által készített mézeseket, klubtagok házi sütieit,
és az Önkormányzat Konyhájától rendelt finom -de mint
később kiderült arany áron
mért- töltött káposztát.
(Az még hagyján, hogy semmit sem kapunk ingyen, vagy
kedvezményesen, de hogy
közösségi rendezvényre drágábban kapjuk az ételt mint
bárhol, az elgondolkodtató.)
Mindezek ellenére, hogy milyen jó sikerült ez az esemény
is, mi sem bizonyítja jobban,
hogy este 10 óra körül kezdtek elmenni az idősebbek, az
Iránytűs fiatalok és örök ifjak
pedig hajnalig folytatták a
jókedvű eszmecserét.
5.o.
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Pénzes László: Mit jelent alkotó közösséghez tartozni?
Az ember egész élete során
különböző közösségekhez
tartozik: családba születik,
különböző iskolákba jár, munkahelyei vannak, szülőföldje
van, egyházközséghez tartozik, különböző kulturális-,
sport-, jótékonysági-, politikai
közösségben tevékenykedik,
barátai vannak.

a másik helyen új közösségekhez tartoznak, a másik
helyen élik a mindennapjaikat. A sok változás ellenére a
szülőhelyünkhöz való érzelmi
kötődések, gyerekéveik emlékei, őseik-, kisebb-nagyobb
közösségek, kiemelkedő egyének tisztelete, a jobbító
szándékok örök marad.

A sors szerencsés ajándéka,
ha az ember alkotó-, értékteremtő-, a környezete-, a
helytörténet számára maradandót alkotó közösséghez
tartozhat.
Ahhoz, hogy az ember értelmes életet éljen fontos a közösségeinek, környezetének
erkölcsi, morális tartása, szokásai, ismeret gazdagsága,
az új iránti fogékonysága, a
közösséget erősítő tulajdonságok, a jobbító-, egymást
segítő-támogató szándékok,
a következetes munka megvalósulása.

Hálás vagyok a sorsnak, hogy
Kisléta Községben születtem,
hogy Pócspetribe nősültem,
hogy Máriapócsra a Piroska
Húgomhoz járok haza, hogy
az életem utolsó éveiben
Kislétai-, Máriapócsi-, Pócspetri emberek iránti tiszteletem jeléül a három község
helytörténetével foglalkozhatok és a ma élő közösségeket, embereket jobban megismerhettem, együttműködhettem velük.
Az anyaggyűjtéseim során az
országos-, a megyei levéltárakban, a községekben a jó
szándékú, a helytörténetre
fogékony egyénektől kapott
segítségek jelentősen hozzájárultak a helytörténeti anyagok, események megvalósulásához.

Természetesen egyszere
több közösséghez is tartozhatunk és élhetjük a mindennapjainkat.
A Máriapócsi-, Pócspetri-, Kisléta községek helytörténetét
egyre jobban megismerve
tapasztalhatom a kapcsolódás különböző formáit.
A közös földtulajdonosokat, a
közös vasút állomást, a közös
búcsújáró helyet, a közös tanácsot, a közös termelőszövetkezetet, a közös munkahelyet.
A három község lakosainak
egy része különböző szállal
kötődik egymáshoz. Az egyik
helyen születnek a másik
helyen lévő anyaegyházhoz
tartoznak, a másik helyre nősülnek, a másik helyre járnak
iskolában a gyerekeik, a másik helyen vállalnak munkát,

A magyar történetírásában,
kutatásában résztvevők
többségénél lehet olvasni,
hogy a történelmünk, a
helytörténetünk valós, tényszerű ismerete teszi lehetővé
a jelen történéseinek megértését, hogy a múlt dicsősége képezi a jelen alapját,
hogy a jelenkor közös, értékteremtő munkája ad reményt, kitartást és alapozza
meg a Szent Istváni Keresztény Magyarország, a magyar emberek nyugatos jövőjét.
Ahogyan Magyarország-,
Szabolcs vármegye történe-

tének, ugyanúgy Pócspetri-,
Máriapócs-, Kisléta helytörténetének is voltak-, a jelen
történés ei nek i s v a nna k
kiemelkedő, példaértékű, fényes időszakai, eseményei,
elismert közösségei, személyei, amelyek-akik méltóak
arra, hogy az utódok megismerhessék, amire valamenynyien büszkék lehetünk.
Kovács János Csaba az a
sokoldalú szakember, aki
Máriapócs, Pócspetri, Kisléta
vonatkozásában önzetlenül
sok-sok munkát felvállal a
kisebb-, nagyobb közösségekért, a községek helytörténetéért. A helytörténeti munkám során fáradságot nem
kímélve, önzetlenül, a „Kislétáért mindent” elvem mellé
állt, felül múlva sok Kislétait is.
Hogy miben is nyilvánul ez
meg? Hát egy részét felsorolom:
1. A Magyarországi Zsidó
Örökség Közalapítványhoz
pályázatot lehetett benyújtani az emlékmű támogatásra. János felvállalta, hogy
ingyen, térítésmentesen a
pályázatot összeállítja, közel
egy milliót igényelt, nagy
meglepetésünkre, örömünkre 400.000 forintot nyertünk,
az elszámolást is térítésmentesen végezte el.
2. A nyert pályázatnak megfelelően új meghívót készített, kifüggesztésre alkalmas
A/3-ast is.
3. „Emlékezzünk, hogy emlékeztessünk” zenés, irodalmi,
történelmi színvonalas sorozata részeként a „Találkoztam az Úton…” emlékműsort
állított össze és a jelenlévők

nagy megelégedés mellett,
könnyekkel jutalmazták az
előadást.
Tudom, hogy az Iránytű KlubZenekar-, a Pócspetri Nyugdíjas Egyesület Énekkar tagjai, a közreműködők a lelkesedésen túl, fáradságot,
anyagiakat, időt nem számítva, az Anyák Napját, a ballagást, a Május 1-ünnepséget is megoldva, szívvel,
lélekkel készültek a Kislétai
Emlékműsorra. Többségük
még arra is szentelt időt, hogy
az Emlékműhöz elsétáljon és
tiszteletüket fejezzék ki az
áldozatoknak.
Igaz, hogy tiszta szívvel,
lelkem mélyéből átérezve
fejezem ki köszönetem, de
tudom, ez kevés.
Bízom benne, hogy a magas
színvonalú, országos szinten is
kiemelkedő, nemzetközi
szinten is elismert műsorukat,
rendezvényüket egyre
többen értékelni fogják nem
csak szavakban, hanem
tettekben is.
4. János a sok munkája mellett felajánlotta, hogy a
műemlék fényképét tartalmazó boros címkét, hamvas
szilvapálinka címkét megszerkeszti, végül a nyomdában elkészítteti, meglepetésemre ajándékként az
ünnepségre felajánlotta.
Kovács János Csaba sokoldalú szakember, több könyv
szerzője, emlékműsorok szervezője, rendezője, verselője,
kisebb-nagyobb közösségek
vezetője, működtetője, a zene és vers iránti elkötelezett, a
sokoldalú sportember az eddigi munkája, munkássága
alapján bátran állítom, hogy
valamennyiünk számára kiemelkedő, példaértékű értéket teremt, a helytörténet

megismertetésén fáradozik,
történelmet csinál.
A Kisléta Község 39 fő zsidó
áldozatainak emlékére 2018.
május 6.-án ünnepélyesen
átadott EMLÉKMŰ keretében
ökumenikus istentiszteleten,
„Találkoztam az Úton…”
emlékműsorral emlékeztünk
a Kislétai Magyar Zsidó
áldozatokra.
Kovács János Csaba áldozatos munkájának köszönhetően az Iránytű Klub-zenekar
„Emlékezzünk, hogy Emlékeztessünk” zenés irodalmi-történelmi sorozat részeként a
„Találkoztam az Úton…” műsorról készült amatőr felvétel
alapján DVD filmet állított
össze, amelynek ősbemutatójára 2018. december 21.én kerül(t) sor.
Az ünnepélyes filmvetítésen
többek között jelen voltak „A
társadalmi kohézió erősítése,
és a közösségfejlesztő tevékenységek bővítése Nyírkátán” projekt képviselői is. A
projekt rendezvényeinek egy
részében sikerült részt venni.
Szent meggyőződésem,
hogy a projekt megvalósítása példaértékű, nagyon sokan tanulhatnának belőle.
Kovács János Csabának az
Iránytű Gazdaságfejlesztő
Klub elnökének, a Klub-zenekar vezetőjének, a Klubzenekar-, a Pócspetri Nyugdíjas Egyesület tagjainak
kívánom, hogy továbbra is
példa értékűen szolgálják a
környezetüket, alkossanak a
helytörténet számára is maradandó értékeket, kísérje a
munkájukat sok sikerélmény,
jó egészség.
Hálás vagyok a sorsnak, hogy
a Pócspetri születésű feleségemmel a műsoraikon többször részt vehetünk, újra és újra feltöltődhettünk.

A tapasztalatim alapján sokat foglalkoztat egy-egy
kiváló, példaértékű közösséget hátráltató körülmények, kicsinyes törekvések,
értéket nem segítő, nem támogató intézkedések kedvezőtlen hatása. Bízom benne,
hogy az idő pozitívan megoldja a kedvezőtlen tendenciákat.
Tudom, hogy sokan ismerik
IMA című Assisi Szent Ferenc
Imádságát, de úgy érzem
vallásos és nem vallásos
embernek is célravezető
lehet napjainkban újra és újra
elolvasni, értelmezni, önismeretet tartani.
„ Uram, adj türelmet,
Hogy elfogadjam amin
nem tudok változtatni,
Adj bátorságot, hogy
megváltoztassam, Amit lehet,
és adj bölcsességet,
Hogy a kettő között
különbséget tudjak tenni.
Uram, tégy engem békéd
eszközévé, Hogy szeressek ott,
ahol gyűlölnek,
Hogy megbocsátsak ott,
ahol megbántanak,
Hogy összekössek,
ahol széthúzás van,
Hogy reménységet keltsek,
ahol kétségbeesés kínoz,
Hogy fényt gyújtsak,
ahol sötétség uralkodik,
Hogy örömet hozzak oda,
ahol gond tanyázik.
Ó Uram, segíts meg, hogy
törekedjem, Nem arra, hogy
megvigasztaljanak, hanem
hogy én vigasztaljak,
Nem arra, hogy megértsenek,
hanem arra, hogy
én megértsek,
Nem arra, hogy szeressenek,
hanem hogy én szeressek.
Mert aki így ad, az kapni fog,
Aki elveszti magát, az talál,
Aki megbocsát, annak
megbocsátanak,
Aki meghal, az fölébred az
örök életre. ÁMEN.
Pócspetri, 2018. december 21.

Lourdes-i barlangot áldottak meg
advent második vasárnapján Pócspetriben
Advent második vasárnapján, december 9-én a Pócspetriben található
Gondozási Központ előtt felépített Lourdes-i barlangot áldotta meg
Szenes István plébános. Az ünnepélyes esemény előtt az egyházközség hívei
az adventi gyertyagyújtás meghitt pillanatait is átélhették a Királyfalvi Miklós
Általános Iskola előtti téren, ahol a diákok műsora színesítette
a reményteli várakozás jegyében telt együttlétet.
Pócspetriben már az
1930-as évek közepétől
hagyomány a lourdesi
kilenced imádkozása.
Először a hívek házaknál
jöttek össze, aztán -mivel
egyre többen csatlakoztak az imakörhöz-, a
templomban folytatták
fohászkodásukat a Szűzanyához.
Így született meg a gondolat, hogy a településen is legyen egy lourdesi barlang, hiszen sokan
vannak, akik nem jutnak
el Lourdba, hogy a Szűzanyához fohászkodjanak. Köszönet minden
nagylelkű adományozónak, a település önkormányzatának, a kivitelezőnek, akik támogatták
és segítették a barlang
felépülését.
1858. február 11-én a
Lourdes melletti Massabielle-barlangban a szegény, tanulatlan, tizennégy éves Bernadette
Soubirous-nak megjelent
a Szűzanya. A „Hölgy”,
aki a Massabielle-barlangban megjelent, hófehér ruhát és vakító
fehér köpenyt viselt, ég-

színkék öv volt derekán,
lábát arany rózsa díszítette, és kezében rózsafüzért tartott. Összesen
tizennyolc alkalommal
jelent meg július 16-áig,
bűnbánatot és engesztelést kérve. Február 25én fölszólította Bernadette-et, fakasszon forrást a
barlang meghatározott
pontján, igyon belőle és
mosdjon meg benne.
Március 2-án megbízta a
kislányt, „mondja meg a
papságnak, hogy építsenek kápolnát és jöjjenek
körmenetben” a jelenések helyére. Március 4-én
már több mint tízezren
kísérték el Bernadette-et
a barlanghoz, de a látomásokban csak a kislány
részesült. Március 25-én a
Hölgy lourdes-i dialektusban a nevét is elárulta:
„Én vagyok a Szeplőtelen Fogantatás.”
Franciaországban a jelenések híre gyorsan terjedt, egyre nagyobb tömegek látogattak Lourdes-ba -a Pireneusok között, a Pau patak partján
fekvő városkába – és a
jelenések helyén fakadt

forráshoz, mely 120 ezer
liter vizet ad naponta.
A forrásnál kezdettől fogva tapasztaltak csodás
gyógyulásokat.
A jelenéseket egyházi és
világi hatóságok vizsgálták. Azok természetfeletti
jellegét 1862-ben a tarbes-i püspök (Lourdes a
tarbes-i egyházmegye
területén fekszik), majd
1891-ben XIII. Leó pápa
hivatalosan is elismerte.
1862-ben templomot
kezdtek építeni a forrás
feletti sziklára, amely
1876-ra elkészült, s melynek IX. Piusz pápa bazilika címet és előjogokat
adományozott.
A jelenés helyén a sok
csodálatos gyógyulás
igazolta Mária Istentől
kapott hatalmát.
Lourdes világhírű zarándokhely lett, ahova milliók zarándokolnak el engesztelni és gyógyulásért
vagy megnyugvásért
imádkozni.
Holp Andrea
médiaképzős hallgató
http://www.dnyem.hu
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Ütközés, borulás Máriapócson – biztonságosan
Közép-Európa legjobb drift- és egyik legjobb ralikrossz- és gokartpályája
hírében áll a RabócsiRing. Máriapócs közelében 22 éve 20 hektáron önerőből
épült a családi remekmű. A bő két évtized során számtalan nemzetközi
autós rendezvénynek volt a házigazdája a terebélyesedő létesítmény.
Újabban már vezetéstechnikai tanpályaként is jegyzik,
ami a keleti országrészben komoly hiányt pótol.
Profi tanpálya
– Aki eddig szerette volna
magát kipróbálni amatőrként professzionális környezetben, annak vagy a Hungaroringre vagy a zsámbéki
drivingcamp Hungary területére kellett utaznia.
Ezen a helyzeten szerettünk
volna változtatni akkor, amikor kitaláltuk, hogy új profillal
bővüljünk. Az első kapavágáshoz képest megduplázódtunk, immár 40 hektáron
terül el a RabócsiRing.
A nyitás idején a ralikrosszra
alapoztunk (manapság is Közép-Európa-bajnoki futamokat rendezünk), aztán a 2000es évek elején előbb gokartpálya, majd néhány évvel
később driftpálya épült.
Jelenleg megközelítőleg 60
ezer négyzetméter felületet
borít aszfalt és 1500 ember
befogadására alkalmas lelátó magasodik a versenypálya, a depó, a parkoló és a
kemping mellett – festett képet a saját alkotásukról ifjabb
Rabócsi Tibor ügyvezető.
– Amikor a tulajdonosok vizio-

nálták a vezetéstechnikai
tanpályát, a pozitív előzményekre építettek, ugyanis a
hatóságok már korábban is
használták hasonló céllal a
RabócsiRinget, de a különböző modulok hiányoztak. Az
igényekhez igazodva ezeket
úgy építették fel, mint a legokockákat.
– Tavaly láttunk munkához, és
odáig jutottunk, hogy immár
tesztüzemmódban tevékenykedünk. Magyarországon időrendben ez a harmadik profi tanpálya, ahol cégek képviselői vagy civil emberek számára jövőre elérhetővé válik a biztonságos
képzés – jegyezte meg ifj.
Rabócsi Tibor. – Instruktorok,
képzett szakemberek várják
az érdeklődőket. Az elméleti
kurzus a járműfizikára és az
ezeket segítő biztonságtechnikai berendezések ismereteire épül, aztán a gyakorlatban elsősorban saját járművel közlekedhetnek a tanpályán. Önerőből több mint 500
millió forintból készült el az
újdonság.
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Pánikhelyzetet kreálhatnak.
A vízkilövő pályán mesterséges körülmények között csúszik az autó. Előny, hogy nagy
a bukótér, szemben az eddigi
tanpá-lyákkal itt akár 70–80
km/órás maximális sebességgel lehet biztonságosan
közlekedni.
Az aquatálcában a kocsi vízkiszorító képességét lehet
tesztelni akár 130 km/óra sebességgel. Tehát autópályán előforduló helyzetet
lehet modellezni. A szlalommodulban a kanyarodást lehet gyakorolni. Az elsődleges vészelhárítás úgyszintén
tesztelhető. A körmodulban
a nedves és a száraz felület
közötti eltérő tapadással
szembesülhetnek. A tolatási
modul önmagáért beszél.
Hidraulikus padon ütköző és
boruló szimulátort fejlesztettünk. Elsőre vidámparknak
tűnik, de akár pánikhelyzetet
is kreálhatunk kinyíló légzsákokkal. A belső kamerákkal
akár mobiltelefonon is nézhetik kintről a benn ülők reakcióit. Ez tipikusan az az ütközés
és borulás, ami garantáltan
biztonságos – mondta ifj.
Rabócsi Tibor, aki elárulta,
hogy a létesítmény mellett
hamarosan off-road pálya is
épül, ahol a pickuposok és a
terepjárósok tobzódhatnak.
– Ladányi Tóth Lajos –
http://www.szon.hu/utkozesborulas-mariapocsonbiztonsagosan
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