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

Mindenszentek és a Halottak napja
A mindenszentek napja a keresztények ünnepe, 

az üdvözült lelkek emléknapja melyet a katolikus keresztény 
világ november 1-jén tart. November 2-án pedig a katolikus 

egyház minden elhunytról, de különösen is a tisztulás 
állapotában lévő szenvedő lelkekről emlékezik meg.

A mindenszentek napja 
ekkléziológiailag a meg-
dicsőült Egyház ünnepe. 
A még élők a »küzdő 
egyházat«, a már meg-
halt és tisztítótűzben bűn-
hődők a »szenvedő egy-
házat«, az üdvözültek 
pedig a »diadalmas 
egyházat« képviselik.
Az egyház a feltámadás 
és az örök élet hitével és 
ebből fakadó remény-
nyel éli meg a halottak 
tiszteletének ősi cseleke-
detét, melynek minden 
nép a maga módján tesz 
eleget. 
Az egyház kezdettől 
fogva imádkozik a meg-
holtakért. Szent Odilo 
clunyi apát kezdemé-
nyezte, hogy miután min-
denszentek ünnepén az 
egyház megemlékezik a 
mennyország szentjeiről, 
másnap az összes meg-
holtért is imádkozzon.

998-ban kezdték az ün-
nepet, majd a 11. szá-
zadban a clunyi bencé-
sek hatására széles kör-
ben elterjedt. Az egyház 
ezen a napon bizalom-
mal kéri a Mindenhatót: 
„add kegyelmedet el-
hunyt gyermekeidnek, 
hogy a földi élet halan-
dóságát legyőzve örökre 
szemlélhessenek téged, 
aki alkottad és megvál-
tottad őket”.
„Krisztus nem akart a ha-
láltól menekülni, és min-
ket sem tudott volna 
semmi mással jobban 
megmenteni, mint ép-
pen halálával. Így tehát 
az ő halála mindenki 
élete lett.” Szent Ambrus 
püspök – testvére halálá-
ról elmélkedve – e sza-
vakkal foglalja össze a 
kereszténység legfőbb 
tanítását a halálról és a 
feltámadásról.

Pócspetri Község Önkor-
mányzata, Egyházköz-
sége szeretettel meghív-
ja december 23. Advent 
utolsó vasárnapjára, 
8:00 – Zsolozsma majd 
közös gyertyagyújtás 
( 4.gyertya )
9:00 –  Adventi forgatag :
Lángos sütés, jótékony-
sági vásár, tea, forralt 
bor, ebédre hurka és 
kolbász sütés.
A forgatag ideje alatt 
zenél a Mezőfényi Fúvós 
Zenekar. 
Fenyőfa díszítés a temp-
lomban. Karácsonyi dí-
szek készítése a Házas-
ságkötő teremben.
13:30 – Orgona Hang-
verseny a templomban
15:00 – Szentmise
Szeretettel 
várjuk!

MEGHÍVÓ
Advent utolsó
vasárnapjára



Civil és
Intézményi
Harsona!

Pócspetri Könyvtári, Információs 
és Közösségi Hely 

Karácsonyi álom Juhász Katalin előadása 

„Utóvégre lehet élni zene nélkül is. A sivatagon át is vezet út. 
De mi, akik azon fáradozunk, hogy minden gyermek kezébe 
kapja a jó zene kulcsát, s vele a rossz zene elleni talizmánt, 
azt akarjuk, ne úgy járja végig útját, mintha sivatagon menne 
át, hanem virágos kerteken."  /Kodály Zoltán/
 
2018 12 06 9.00 órától a Pócspetri Könyvtári, Információs és 
Közösségi Helyen lesz hallható Juhász Katalin előadása.
Gyerekeknek zenélni, énekelni - felelősség.
Az előadó fontosnak tartja, hogy műsoraiban jókedvvel, ö-
römmel, sok mosollyal és rengeteg szeretettel értéket közve-
títsen, hozzájáruljon a gyerekek zenei ízlésének formálásához, 
harmonikus dallamvilággal, igényes hangszereléssel, zenei 
képzettséggel és hosszú éveken át csiszolt énektudással.
Műsorai óvodások és kisiskolások számára készültek.
A neves magyar költők megzenésített versei - a zenei élmény 
mellett - kulturális élmények és értékek befogadására is ösz-
tönözhetik a gyerekeket, ami segíthet abban, hogy a ké-
sőbbiekben tudatosan és igényesen válasszanak a mai világ 
sokféle kínálatából. Előadásai leírására szándékosan nem 
használja az "interaktív" jelzőt, mert tapasztalatai szerint ez a 
fogalom napjainkra egy kicsit az értékét vesztette.... Inkább 
úgy fogalmaz, hogy a gyerekekkel folyamatos kontaktusban 
van. Az előadásainak van egy tudatosan felépített váza, 
viszont, mivel a gyerekek részéről minden alkalommal 
adódhatnak váratlanságok, reagálva ezen váratlan 
megnyilvánulásokra, sok az improvizáció, ami - soha nem 
megy az eredeti előadásmenet rovására. A közös játékok, 
dal-és tánctanítás, kérdés-feleletek teszik az előadásokat 
egy nagy közös élménnyé! A tematikus előadások végig ve-
zetnek az egész éven, az évszakok jellemzői és szépségei 
mellett az adott időszak ünnepeinek, jeles eseményeinek a 
kiemelésével, emellett  észrevétlenül bele-belecsempészve 
egy-két ismeretmorzsát, tanulnivalót is, illetve megerősítve a 
gyerekek meglévő ismereteit - a körülöttünk lévő világ, az 
évszakok sokszínűségére és szépségeire fókuszálva. Élő 
hangszerek - gitár és furulya- és látványelemek teszik 
izgalmassá a műsort, közel 30-40 percben.
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A Kelet Népe" Sz.Sz.B. Megyei Egyesület 
Idősek Karácsonya

A Pócspetri Nyugdíjas Egyesületünk tagjai nagy örömmel 
vették a meghívást, és reményeik szerint szép számban 
vesznek részt, Nyíregyházán 2018.12.11-én a "Kelet Népe" 
Sz.Sz.B. Megyei Egyesület rendezvényén, az Idősek 
Karácsonyi ünnepségen.

Zenés történet 
Karády Katalin 
felejthetetlen 

dalain keresztül

Egy nő történetét ismerhet-
ték meg azok, akik 2018 no-
vember 25-én, 16.00 órától 
ellátogattak Pócspetri Pol-
gármesteri Hivatal Házasság-
kötő termébe.
Mezőfényről Tempfli Katalin a 
Nóném amatőr színtársulat 
művésznője Karády Katalin 
dalain keresztül mondta el a 
reménytelen szerelem törté-
netét. 
Ahogy az lenni szokott, a na-
iva beleszeret a mosolygós 
barna szemű fiatalemberbe.
Talán kalandnak indul a sem-
mi, kis történet, ám a fősze-
replő nő majd beleroppan 
abba, amikor véget ér. Zár-
szóként elhangzik, szomorú a 
vég, mégis mindennek elle-
nére megérte.

Szilveszteri 
jótékonysági 
bál 

Ötödik alkalommal kerül 
megrendezésre a Pócspetri 
Községi Önkormányzat és a 
Pócspetri Közösségéért Egye-
sület szervezésében a szil-
veszteri  jótékonysági bál.
Az adományokat, az elmúlt 
években már megszokott 
módon kívánják felhasználni.
A rendezvényről rész-
leteket majd ké-
sőbb teszik közzé. 



A pályázat keretében a kö-
vetkező célokra lehet támo-
gatást igényelni:
- a magyar közösség céljait 
szolgáló kulturális, oktatási és 
kutatási programok támoga-
tása;
- a magyar közösség céljait 
szolgáló írott és elektronikus 
média, könyvkiadás támo-
gatása;
- civil szervezetek, egyházak, 
belső egyházi jogi személyek, 
intézmények működése, va-
lamint a magyar közösség 
céljait szolgáló fejlesztések és 
ingatlan-beruházások támo-
gatása.
A pályázattal 500.000,- Ft – 
2.500.000,- Ft közötti támo-
gatási összeg igényelhető. 
A támogatásra szánt keret-
összeg 700 millió forint.
Pályázók köre
A Bethlen Gábor Alapról 
szóló 2010. évi CLXXXII. tör-
vény 1. § (2) bekezdésében 
foglaltak figyelembevételé-
vel pályázatot nyújthat be 
szlovákiai, ukrajnai, romániai, 
szerbiai, horvátországi, szlo-
véniai és magyarországi szék-
helyű:
1. civil szervezet, nonpro-
fit gazdasági társaság, állami 
fenntartású intézmény, tele-
pülési, területi és nemzetiségi 
önkormányzat, és az általuk 
alapított, illetve fenntartott 
jogi személyiségű intézmény, 
melyek alapszabályában 

felsorolt tevékenységei össz-
hangban vannak jelen felhí-
vás céljával,
2. kizárólag a II. pont sze-
rinti támogatási célokra gaz-
dasági tevékenységet üzlet-
szerűen végző jogi személy (a 
továbbiakban: vállalkozás), 
ezen belül különösen mikro-, 
kis- és középvállalkozás, ide 
nem értve az egyéni vállalko-
zókat, valamint
3. egyházi jogi személy, 
valamint a határon túli egy-
ház, belső egyházi jogi sze-
mély és annak hitéleti, neve-
lési-oktatási, gyermekjóléti, 
kulturális vagy szociális tevé-
kenységet ellátó intézménye.
A megvalósítás időszaka: 
2019. január 1. és december 
31.
Benyújtási határidő: 2018. 
december 19.
A benyújtott pályázatokkal 
kapcsolatos tájékoztatás 
Személyes ügyfélfogadás 
útján  az Alapkezelő honlap-
ján (http://bgazrt.hu/) fel-
tüntetett Ügyintézőnél 1016, 
Budapest, Gellérthegy utca 
30 - 32. szám alatt van lehe-
tőség, Telefonon: minden 
munka-nap 9-től 12 óráig 
fogadják hívását.
Nemzetpolitikai Informatikai 
Rendszer (NIR) regisztrációval 
kapcsolatos segítségnyújtás:
E - m a i l :  i n f o @ b g a z r t . h u
Pápai Zoltán: +36 1 795 9340
Rozsos József: +36 1 896 6501

2018. december 11-ig nyújt-
hatnak be szervezetek még 
pályázatokat az EU Kreatív 
Európa programja keretében 
európai együttműködési 
projektek támogatására. 
A lényeg, hogy a fő pályázó-
nak minimum két másik part-
nere kell hogy legyen a 
programban résztvevő orszá-
gokból és valamilyen európai 
kulturális együttműködési 
projekt végrehajtását kell vál-
lalniuk. A mostani kiírásban 
prioritást élveznek azok a 
projektek, melyek (a) művé-
szek és kulturális szakemberek 
országhatárokon átívelő mo-
bilitását segítik elő, hogy 
nemzetközi kapcsolatokat é-
píthessenek, (b) elősegítik, 
hátrányos csoportok hozzá-
férését az európai kulturális 
örökséghez, (c) valamilyen 
új, innovatív modellt mutat-
nak be a kulturális szektor di-
gitális átállására, (d) előse-
gítik a kultúrák közötti párbe-
szédet, a kultúrák közötti tisz-
teletet, illetve (e) tudatosítják 
a közös európai történelem 
és értékek meglétét. 
A nemzetközi alkotótábo-
rokat szervező településnek 
ez is egy remek lehe-
tőség, csak élni 
kell / kellene vele.

IGFK
IRÁNYTŰ 

pályázati lehetőségek

fejlesztési elképzelések

A magyar kultúráért 
és oktatásért 

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. pályázatot 
hirdet értékteremtő programok megvalósításának 
támogatására a magyarság összetartozása jegyében. 

KREATÍVAN 
EURÓPÁBAN
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Időpont: 2018. 12. 28. - 29. 
(péntek - szombat) 10.00 
– 22.00
Helyszín: Hungaricum 
Vendégház Máriapócs

Ha kedveled a pingpon-
gozást és/vagy a közös-
ségi programokat, akkor 
ott a helyed!

Jelentkezni: Az amatő-
röknek, Gyermek/Ifjúsá-
gi (18 éves korig), és Fel-
nőtt (18 év felett) kor-
csoportban, a helyszínen 
lehet. 

A Kislétai Asztalitenisz 
Spot Egyesület igazolt 
versenyzői külön kate-
góriában indulnak, de a 
bátrabb amatőrök szá-
mára lehetőséget biz-
tosítunk a velük való já-
tékra, és megméret-
tetésre is. 

A második a szombati 
napon az amatőr/profi 
vegyes páros-mérkőzé-
sekre is sor kerül.

Egyénileg indul minden-
ki, a regisztrációnál kap 
egy versenylapot, ame-
lyen a lejátszott mérkőzé-
seket, és a mérkőzések 
eredményeit kell szere-
peltetni rajta. 

Pontozás: Egy lejátszott 
mérkőzésért 1 pont jár. 
Egy győzelemért + 2 
pont.

A csapatverseny: Eddigi 
jelentkezések alapján 
több településről (Nyír-
káta, Pócspetri, Kisléta, 
Máriapócs és Nyírbátor) 
érkeznek versenyzők. 
A települések az egyéni 
összesített eredmények 
alapján lesznek díjazva.

Nevezési díj: nincs, a 
programon a részvétel 
ingyenes, az EFOP-1.3.7-
17-2017-00293 program-
nak is köszönhetően.

Zárás: Díjak, különdíjak, 
kupák, érmek, emlék-
lapok átadása, a vacso-
ra elfogyasztása, 2018. 
12.29. (szombat) 18.00. - 
19.00 körül.

A kategóriák helyezettjei 
kupa, érem, oklevél, a 
többiek érem, emléklap 
díjazásban részesül, s 
meglepetés különdíjak is 
lesznek!

Szervező: Iránytű Klub - 
Sport - Szabadidő - Élet-
mód csoportja, a Rebrei 
GYM, és a Kislétai ASE 
közreműködésével.

Az idén is megrendezésre kerül a két ünnep között, 
Máriapócson a Hungaricum Vendégházban 
a több évtizedes hagyománnyal rendelkező

„TOP-12 asztalitenisz verseny”. 
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Hungaricum TOP 12 asztalitenisz verseny Információs 
Partnerségi Nap 

Máriapócson

A Hierotheosz Egyesület által 
működtetett Civil Informá-
ciós Centrum a CIC- 18-0016 
projekt keretében Civil pá-
lyázati lehetőségekről szóló 
képzést tart 2018. november 
14-én 18:00 Máriapócson.
 
Köszöntőt mond: Papp Ber-
talan, Máriapócs polgármes-
tere; Simon Miklós, ország-
gyűlési képviselő
Előadást tart: Kiss András, a 
Hierotheosz Egyesület főtitká-
ra, operatív igazgató
Az előadás témája: Civil 
pályázatok 2019 – a Nemzeti 
Együttműködési Alap aktua-
litásai és változásai.

Iránytű Klub 
Karácsonyi 

Ünnepi Programja

2018.12.21.-én 18.00-tól a 
Pócspetri Művelődési Ház-
ban a Felnőtt Betlehemesek 
hagyományőrző műsora.

Az Iránytű Klub-zenekar „Em-
lékezzünk, hogy Emlékeztes-
sünk” zenés irodalmi, törté-
nelmi műsorsorozat „Találkoz-
tam az Úton” fejezetéről, Kis-
létán, a község holokauszt 
zsidó áldozatainak emlékmű 
átadási ünnepségén készült 
film vetítése, megtekintése.

Vacsora - beszélgetések

Készülés a „20 éves az Iránytű 
Klub, 5 éves a Klub-zenekar” 
műsorokra - az Iránytű Klub-
zenekar nyílt próbája

A klubtagjainkat, a műsorok-
ba közreműködőket, az 
érdeklőket szere-
tettel várjuk.



Sport - Szabadidő - Életmód 
Újra a Tokaji Kopasz-hegyen
(Az Iránytű Klub elnökének szubjektív beszámolója)

Élve a vénasszonyok nyara 
kerékpározásra csábító nap-
sütéses időjárásával, újra 
megcéloztam az ez évben 
már kétszer (Újévköszöntő 
Mászó-túrán, majd az első 
hétvégéi gyalogtúrán) meg-
hódított Tokaji hegyet, de 
ezúttal bicajjal.
Mivel a Tokaji Szüreti Napok, 
a történelmi borvidék legré-
gebbi rendezvénye ezen a 
hétvégén volt, és fellépett a 
Polip zenekar is (melynek 
egykor névadó alapítója 
voltam), a kerekezést össze-
kötöttem kulturális csemegék 
fogyasztásával is. 
Egy rövid város és kirakodó-
vásár nézést követően Tarca-
lig egy tempós tekeréssel 
bemelegítettem a lábaimat.
Kicsit morfondíroztam, hogy 
először a Henye-domb tete-
jén épült barokk stílusú Szent 
Teréz-kápolna felkeresésével 
kezdjem e, a magasságok 
leküzdését, de végül úgy 
döntöttem, hogy egyből a 
TV-toronyhoz tekerek.
A főút menti szép és nemes 
világháborús emlékműnél, 
meglepődve fedeztem fel 
egy az elektromos autók 
töltését biztosító oszlopot. A 
keskeny és rossz minőségű 
hegyi úton szorosan mellet-
tem elhaladó autók, és mo-
torok hada, még biztos, hogy 
nem itt tankolt. A benzingőz, 
a gázolajszag, és a szállópor 
keveréke nehezítette a hala-
dást. Az átlagosan nyolc szá-
zalékosan emelkedő s bő öt 
kilométeres út felét, így is egy 
szuszra lenyomtam. Ezt köve-
tően viszont többször meg 
kellett állnom. A szaporodó 
izzadtságcseppjeimet, az 

utat övező hűvösséget bizto-
sító fák között beszűrődő ciró-
gató napsugarak szárították, 
miközben levegőhöz jutottak 
a sajnálkozóan sajgó combi-
zom sejtjeim. 
A megváltó televíziós adóál-
lomás előtti placcra felérve, 
kesernyésen állapíthattam 
meg, változatlanul nincs se 
egy pad, se egy asztal. Volt 
viszont sok-sok gépjármű, 
rengeteg kilátásban gyö-
nyörködő, és még több har-
lekin-katica. A násztáncukat 
járó harapós ragadozóbo-
garak gondoskodtak róla, 
hogy ne sokat időzzek. Egy - 
két merész siklóernyős szárny-
ra kelését lefotózva, erősítő 
úti szendvics elfogyasztását 
követően, megkezdtem a 
fékpofák karcsúsítását ered-
ményező lefele ereszkedést. 
Eredeti szándék szerint a to-
ronyhoz felvezető műútra 
futó piros jelzésű túraútvona-
lon Bodrogkeresztúrra értem 
volna le. Így nem csak hegy-
re, hanem a hegyet köbe te-
kerve szerettem volna vissza-
térni Tokajba. Viszont, már a 
földes, köves, túraútvonalon 
haladva elnézhettem egy 
kereszteződést. Az ősz színei-
ben pompázó ültetvények, 
az édes terhektől megfosz-
tott szomorkás tőkék elgon-
dolkodtató látványa, a szo-
rongató löszfaltól szegélye-
zett, egyes szakaszokon, dur-
ván lejtős utak, elterelték a 
figyelmemet. A lakott terü-
letre beérkezve is meg vol-
tam győződve, hogy Keresz-
túrra értem. Megdöbbené-
semre, a főútra viszont, az 
indulási helyemtől 200 méter-
re, azaz Tarcalon kötöttem ki.

Így ittam egy kávét, a kor-
mányzati szélhámossággal 
létrehozott dohányboltok 
egyikében, majd ugyancsak 
jó tempóval, ugyanazon az 
útvonalon visszatekertem a 
bor fővárosába.
Tokajban, a főtérre vezető 
árusítósátrakkal tovább szű-
kített utcában a hömpölygő 
tömegben sok ismerőssel 
találkoztam, így a máriapócsi 
Buzga családdal is. Nándiék 
gyalogtúra keretében men-
tek fel az Áldó Krisztus szobrá-
hoz, és a Kopaszra is. Ugyan 
előző este még úgy volt, 
hogy csatlakozik hozzám, és 
bicajjal jön, de talán majd 
egyszer ez is bekövetkezik. 
Már a Polip „Táncdalfeszti-
vál” koncertje javában tar-
tott. Újra meg kellett állapíta-
nom, hogy az elmúlt évtize-
dekben nagyon megtanul-
tak zenélni, énekelni. A jól-
fésült, cukormázas zenei stí-
lussal kapcsolatos, mai napig 
élő ellen érzéseimet tompí-
totta, a Polip Music Band és 
vendégeinek professzioniz-
musa. Csernák Tibiék meg-
fogták a szépszámú közönsé-
get, és valószínűleg megala-
pozták az Őket követő fellé-
pőknek a hangulatot. 
Ezt már nem tapasztalhattam 
meg, mert a ráadásszám és 
vastaps után, egy szintén bi-
cajos bőbeszédű mézeska-
lácsosnál, családom hölgy-
tagjainak vásárfiát választva 
indultam hazafelé.
2018. október. 07.
Kovács János 
Csaba
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Pócspetri 
Önkormányzat Hírlevele

Egyetlen vasútvonalat 
sem zárnak be 
a megyénkben

 Felröppent a hír, alvállal-
kozót keresnek a Nyí-
regyháza-Nyírbátor és 
Mátésza lka-Csenger 
vasútvonalak buszos pót-
lására, azaz megszűnne 
a közlekedés az érintett 
szakaszokon.
Az Innovációs és Techno-
lógiai Minisztérium (ITM) 
közleményéből viszont ki-
derült, hogy a vonatok 
továbbra is járni fognak, 
sőt, vizsgálják a fejlesztési 
lehetőségeket. 
A MÁV-START a közel-
múltban a megrendelő 
tárca jóváhagyásával 
meghirdetett 2018-2019. 
évi menetrend szerint biz-
tosítja a vonatközleke-
dést. A közlekedésért fe-
lelős minisztérium 2010 
óta változatlan alapkon-
cepciója, hogy a közös-
ségi közlekedés gerincét 
a vasút adja. 
Az autóbuszos helyközi 
járatok elsődleges fela-
data a ráhordás biztosí-
tása. A vasúti mellékvo-
nali szolgáltatások jövő-
képe a kormánydönté-
sek alapján minden eset-
ben egyedileg, a fejlesz-
tési lehetőségek, meglé-
vő és esetleges újabb 
funkciók felülvizsgálata 
alapján, a gyors, kényel-
mes és olcsó utazáshoz 
fűződő utasigényekhez 
igazodva ala-
kítható ki. 

A Katolikus Karitász idén is meghirdeti Angyalbatyu 
elnevezésű akcióját, melynek keretében nehéz 
sorsú gyermekek számára gyűjtenek karácsonyi a-
jándékokat. Az angyalok batyuját december 19-ig 
lehet megtölteni. Egyházmegyénkben is várják az 
adományokat Nyíregyházán, Kossuth tér 10. (Tel: 
+36 42 950-475), Debrecenben, Szent Anna u. 21. 
szám alatt (Tel: +36 52 349-605), működő karitász 
irodában, valamint az egyházközségek karitász 
csoportjainál.
Az ajándékhoz legelőször is egy jó állapotban lévő, 
üres dobozra van szükség, melyen fel kell tüntetni, 
hány éves fiúnak vagy lánynak szánja a csomagot 
az ajándékozó. A csomagban bármi elhelyezhető, 
aminek egy gyermek örülhet: játék, mesekönyv, 
színes ceruza, tisztálkodási szerek, édesség, sapka, 
sál, iskolai felszerelések, képeslap vagy jókívánság. 
Romlandó, törékeny vagy folyékony ajándék 
lehetőleg ne kerüljön a csomagba.
A dobozt úgy kell becsomagolni, hogy szállítható 
legyen, de ki is lehessen nyitni. Leragasztani nem kell, 
csak szalaggal átkötni. A biztonsági ellenőrzés miatt 
a csomagokat átnézik, illetve a Karitász önkéntesei is 
helyezhetnek el benne plusz ajándékot. A dobozra 
jól láthatóan fel kell írni, hogy milyen korú lánynak 
vagy fiúnak készült, például: „10 éves fiú” vagy „6 
éves lány”.
Ajándékot természetesen dobozolás és csomagolás 
nélkül is le lehet adni, ezeket zacskóban a gyűj-
tőpontokon kell átadni a Karitász munkatársainak, 
akik becsomagolják.

Idén is meg lehet tölteni az angyalok 
batyuját - elindult a Karitász akciója 
rászoruló gyerekeknek
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