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

A TOP-4.1.1-15-SB1-2016-00003 azonosító számú 
„Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése, 

Egészségügyi Központ felújítása Pócspetriben” című projekt 
befejezéseképpen 2018.04.04-én került sor az átadásra

Kivitelező fővállalkozó: a 
VILU-PET 2000 Kft, és al-
vállalkozói a közbeszer-
zési eljárásokat követően 
tavaly késő ősszel kezd-
hették meg a munkát, a 
meglévő háziorvosi ren-
delőnek, védőnői ta-
nácsadónak, helyt adó 
helyiségek teljes körű fel-
újítását, részbeni átépíté-
sét, energetikai korszerű-
sítését, az udvarfelújí-
tást, a telekhatáron belü-
li területrendezést, az elő-
írt számú parkoló férő-
hely létesítését.
A kegyes tél és a kivitele-
ző cég tulajdonos lokál-
patrióta pozitív hozzáál-
lása is hozzá járult, hogy a 
vállalt határidő előtt sike-
rült a legnagyobb mű-

szaki gondossággal, 
befejezni az épít-
kezést, s így 2018.04. 
4-én az átadásra is 
sor kerülhetett.

Mintahogyan az elmúlt 
években (!) már sok-sok 
alkalommal írtunk a köz-
ségünk életében egyik 
legjelentősebb fejlesztés-
nek az előzményéről, a 
megvalósítás fázisairól, 
így most is örömmel szá-
molunk be a befejezés-
rő l ,  az Egészségügyi 
Központ átadásának ün-
nepélyes eseményéről.
Szerencsére az Egészség-
ügyi alapellátás infra-
strukturális fejlesztése 
Pócspetriben, az Egész-
ségügyi Központ felújítá-
sa (TOP-4.1.1-15-SB1-
2016-00003 azonosító 
számú) támogatási ké-
relmet a Magyar Állam-
kincstár Megyei Igazga-
tóság 60 millió forint tá-
mogatásra érdemes-
nek ítélte, és 2017. 
06.02-án a Támo-
gatási Szerződés is 
aláírásra került.

Az Ünnepség programja 
az Egészségház előtti 
téren zajlott.
15:00: Himnusz
Vers; Iskolások műsora
Férfi Népdalkör
Köszöntőt mondott, illet-
ve jelen volt:
Tamás György Pócspetri 
polgármestere, és
Dr. Simon Miklós térsé-
günk országgyűlési kép-
viselője, 
Seszták Oszkár a me-
gyei közgyűlés elnöke,
Román István Kormány-
megbízott,
Rákossy Balázs Uniós for-
rások felhasználásáért 
felelős államtitkár.
Szózat
Szalag átvágása
Egészségügyi Központ 
megáldása és megszen-
telése
Emlékfa ültetés
Zárásként a vendéglátás 
a Polgármesteri Hivatal 
Nagytermében 
volt.



Pócspetri Község Önkormányzata 
és Máriapócsi Közös Önkormányzati 

Hivatal Pócspetri Kirendeltsége 
hivatalos tájékoztatója

 3 / 2018.(IV.24.) Ön-
kormányzati rendelete 
az önk. 2017. évi költség-
vetéséről szóló 2/2017. 
(II.15.) önk.i rendeletmó-
dosításáról
 4 /2018 ( IV.24.) Ön-
kormányzati rendelete a 
2017. évi pénzügyi terv 
végrehajtásáról
 5 /2018 ( IV.24.) Ön-
kormányzati rendelete 
az önk. 2018. évi költség-
vetéséről szóló 2/2018. 
(II.14.) önk. rendelet mó-
dosításáról
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2018. április 23. –  Pócspetri Község Képviselő-testület ülése

Az ülésen pályázatok be-
nyújtásáról is határozott 
a Képviselő-testület, il-
letve a pályázatokhoz 
szükséges saját forrás 
biztosításáról döntött.
Ezek alapján benyújtja 
pályázatát:
 Közművelődési érde-
keltségnövelő támoga-
tásra (a közművelődési 
intézmény műszaki  - 
technikai eszközállomá-
nyának, berendezési tár-
gyainak gyarapítása);
 Önkormányzati fela-

datellátást szolgáló fej-
lesztések támogatására 
(belterületi utak felújí-
tása)
Az ülésen a Képviselő-
testület elfogadta a: 
 Pócspetri Község Ön-
kormányzata 2017. évi 
gyermekjóléti és gyer-
mekvédelmi feladatairól 
szóló átfogó értékelését,
 valamint a Pócspetri 
Község Önkormányzata 
Adóhatóságának 2017. 
évi tevékenységéről szó-
ló beszámolót.

Az önkormányzat Képviselő-testülete 
az alábbi rendeleteket alkotta meg ülésén:

A társadalmi kohézió erősí-
tése és a közösségfejlesztő 
tevékenységek bővítése 
Nyírkátán (EFOP-1.3.7-17-
2017-00293) projekt kereté-
ben lett megrendezve a 
Nyírkátai Református Lab-
darúgókupa 2018. április 29-
én vasárnap.

Helyszín: a Nyírkátai sportp-
álya volt, amely már 6-8 éve 
nem adott helyt szervezett 
labdarúgó eseményeknek.  
Résztvevők: a focizni szerető, 
gyerekek, fiatalok, s lelkes 
„öregfiúk”csapatai.
Cél: Amatőr játékosokból ál-
ló, hat (+4) fős csapatok szá-

mára az egészséges életmód 
gyakorlás lehetőségének biz-
tosítása, a labdarúgás közös-
ségépítő szerepének előtér-
be helyezésével. 
A szervezők nagy örömére 
nyolc csapat is nevezett, és 
legnagyobb meglepetésre, 
szépszámú közönség előtt 
zajlottak az izgalmas, s jó 
hangulatú mérkőzések.
A gyermek kategória első he-
lyezettje a Barcelona csapa-
ta csak nagy küzdelemben 
tudta felülmúlni a Farkasokat. 
Az ifjúsági korosztályban a B-
szektor, a Húsdarálók, és a 
Gebei fenegyerekek volt a 
végső sorrend.

Felnőtt kategóriában a helyi-
ek megelőzték, a Nyírgyulaj 
öregfiúk és a Pócspetri tele-
pülést hősiesen képviselő VILU 
- PET csapatát.
Gyakorlatilag minden részt 
vevő oklevél, és serleg + e-
gyenként emléklap, és érem 
jutalomban részesült. S tárgy-
jutalmat, könyvet kaptak a 
torna gólkirályai, a legjobb 
kapus, mezőnyjátékos, a já-
tékvezetők, és a szervezők. 
A program zárásaként a kö-
zösségi főzés eredménye, a 
bográcsban helyszínen készí-
tett finom csülkös babgu-
lyás elfogyasztása 
is megtörtént.

Pócspetriek is részt vettek Nyírkátán a Református Labdarúgókupán



Korszerűbb, tágasabb lett a rendelő

Korszerűbb, tágasabb lett a rendelő
Az 1960-as években épült, mára elavult és meg-
érett a felújításra a település háziorvosi rendelője, 
amelynek egy részében a védőnői szolgálat is 
helyet kap. Hatvan millió forintot költhetett az ön-
kormányzat az egészségházra; a tetőszerkezetet, a 
szigetelést, a belső burkolatokat, és a komplett 
gépészetet cserélték le.
– Nap mint nap használni fogják a pócspetriek ezt 
az épületet, amely mától komfortosabb, korsze-
rűbb lett, a rendelőket átalakítottuk, s tágasabb lett 
a betegváró – mondta az épület avatóján Tamás 
György polgármester, aki kiemelte: az egészség-
ügyi szűrésekhez szükséges orvosi eszközöket is 
beszerezték, és cserélték a bútorokat.
Közös érdem a fejlődés
– Érdemes visszatekinteni honnan indultunk, és 
mennyit fejlődött a megye – erről Román István 
kormánymegbízott beszélt, aki arra utalt: a térség 
gazdaságilag erősebb, nőtt a foglalkoztatás, és az 
egészségügyi szolgáltatások minősége is nagyot 
lépett előre.
– A Jósa András Oktatókórházban tizenhat milliár-
dos, a kisvárdaiban egy 3,5 milliárd forintos pályá-
zati program valósult meg. Negyvennégy települé-
sen újultak meg egészségházak; az eredményeket 
meg kell védeni, ám vannak még feladatok bőven 
– summázott a megyei kormánymegbízott.
Ugyanebből a pályázati csomagból 12 milliárd 
forint értékben épülnek fel, vagy korszerűsödnek 
praxisok, egészségcentrumok.
Javuló eszközpark
A cél az, hogy helyben, a kisebb településeken is 
minél szélesebb körben hozzáférjen a lakosság az 
alapvető szűrésekhez, utazgatás nélkül, sőt a komp-
likáltabb eseteket is könnyebben felismerjék, és 
orvosolják. A rendezvényen megköszönték a helyi 
háziorvos és a védőnő munkáját, ugyanis ők fogják 
ellátni a településen élő 1770 lakost.
– Remélhetőleg – mutatott az épületre Rákossy 
Balázs uniós források felhasználásáért felelős állam-
titkár – az orvosi rendelőbe kevesebben nyitnak be, 
de annál többen kopognak a védőnői oldalon, hi-
szen az azt jelenti: népesedik Pócspetri.  -KO-

http://kolcseytv.hu/megujult-
az-egeszseghaz-pocspetri-
ben/ - Megújult az 
egészségház Pócspetriben
Hatvanmillió forintos Európai U-
niós forrásból valósult meg e-
gészségügyi infrastrukturális 
fej-lesztés Pócspetriben.
A Terület- és Településfejlesztési 
Operatív Programnak köszön-
hetően újították fel a település 
meglévő háziorvosi rendelőjét, 
amelynek megtörtént az ener-
getikai korszerűsítése is. Négy-
millió forintból pedig orvosi esz-
közök beszerzésére is lehető-
ség nyílt.

A Kölcsey TV is 
beszámolt az átadásról

Az önkormányzat honlapján, 
(www.pocspetri. hu), található 
meg az Egészségügyi Központ 
felújításával kapcsolatos leg-
több dokumentáció. 
A honlap főoldalán legördítés 
nélkül látható a projekttábla 
kicsinyítve, amelyre rákattint-
va, vagy külön az önkormány-
zat menüpontjából elérhető az 
„Egészségügyi Központ felújí-
tása - pályázat”, és a „Egész-
ségügyi Központ felújítása -
közbeszerezés” aloldal (http: 
www.pocspetri.hu/index.php/
onkormanyzat/kozbeszerzes). 
A pályázati aloldalra a támo-
gatási szerződés, a projekttáb-
la, a kivitelezői beszámolók, 
valamint az eredeti állapotot, s 
a munkálatokat bemutató fo-
tódokumentációk kerültek fel-
töltésre. 
A közbeszerzési aloldal pedig 
eljárást megindító felhívástól 
kezdve, a terveken keresztül, a 
vállalkozási szerződésig bezá-
róan, az összes közbeszerzési 
dokumentumokat tartalmaz-
za.

A legtöbb hír a
település honlapján



09.30: Kisléta Református 
templom: ÖKUMENIKUS 
ISTENTISZTELET 
- Köszöntő: Pénzes László 
helytörténeti kutató
- Vers: Reviczky Gyula 
Imakönyvem
Szűcs Anasztázia általá-
nos iskolai tanuló
- Ünnepi megemlékezés 
a Zsidó Áldozatokról 
Dr. Riczu Zoltán egyetemi 
tanár
- Ünnepi megemlékezés 
Papp Bertalan kántor-
néptanítóról, 
Gencsy Albert ország-
gyűlési képviselőről
Dr. Báthory Gábor mú-
zeumigazgató
11.00: Szózat az Emlék-
műnél 
ÜNNEPI KÖSZÖNTŐ: 
Pénzes Sándor Károly 
Kisléta Község Polgár-
mestere.
EMLÉKMŰ, EMLÉKTÁBLA 
LELEPLEZÉSE:
- Zsidó Emlékmű leleple-
zése: 
Pénzes Sándor Károly 
polgármester, 
Szücs Szabó László 
Alapítvány az Európai 
Zsidó Temetők Megó-
vásáért /HFPJC/

- Papp Bertalan emlék-
tábla leleplezése: 
Birta Ferencné Dr. Jósa 
István Általános Iskola 
igazgatója; Bagaméri 
Lajos nyugdíjas tanár
EMLÉKMŰ, EMLÉKTÁBLA 
MEGÁLDÁSA: 
Szerencsi Imréné refor-
mátus lelkész 
Orosz Árpád görög kato-
likus lelkész 
Horváth János római ka-
tolikus lelkész 
Nyíregyházi Zsidó Hit-
község
EMLÉKMŰ, EMLÉKTÁBLA 
KOSZORÚZÁSA: 
- Emlékmű koszorú-
z á s :  P é n z e s  S á n d o r 
Károly polgármester 
Orosz Mihályné képviselő 
- Emléktáblák koszorú-
zása: Szerencsi Imréné 
református lelkész 
Birta Ferencné Dr. Jósa 
István Általános Iskola 
igazgatója
12.00: Krúdy Gyula Mű-
velődési Ház: 
EMLÉKMŰSOR: 
„Emlékezzünk, hogy Em-
lékeztessünk!”
Az Iránytű Klub-zenekar 
zenés, történelmi, irodal-
mi műsora

MEGHÍVÓ A Kisléta Község Önkormányzata, 
a Kisléta Község Története Internet Oldal, 

és az Iránytű Gazdaságfejlesztő Klub szervezésében 
  

- Vers: Megemlékezés a 
holocaust áldozataira
Kovács Fanni a Nyíregy-
házi Egyetem, és a Hittu-
dományi Főiskola hallga-
tója  
- Vetítés: „Erzsike néni, 
egy holokauszt túlélő 
Nyírbátor közeléből”
„Az Élet Menete” Alapít-
vány kisfilm Brenner Bélá-
né Roth Erzsébetről 
(1923 -ban Penészleken 
született, ma Máriapó-
cson él)
- Megzenésített versek, 
dalok, Scheiber Sándor 
beszédéből részletek 
Előadó: 
Iránytű Klub- Ze-nekar 
Közreműködik: 
a Pócspetri Nyugdíjas 
Egyesület Énekkara 
13.00: Állófogadás
14.00: SZ.SZ.B. Megyei 
Ápoló - Gondozó Ottho-
na 
Gencsy Albert ország-
gyűlési képviselő emlék-
tábla leleplezése

M i n d e n  é r d e k l ő d ő t 
tisztelettel, és szeretettel 
meghívunk s várunk!
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Szeretettel meghívjuk Önt és kedves Családját 2018. május 06-án 
Kisléta község holokauszt zsidó áldozataira megemlékező emlékmű
ünnepélyes átadása, Papp Bertalan kántor-néptanító, Gencsy Albert 
országgyűlési képviselő emléktábla leleplezési programjára  



A kulturális műsoron fellépők megalapozták 
a nap hangulatát. 
Nagyon örültünk az iskola Mazsorettes lánya-
inak, öröm volt újra látni a mosolygós, pócs-
petri kislányok mazsorett bemutatóját. 
Anyák napjához közeledvén az iskola csen-
gő hangú énekkara énekkel köszöntötte az 
édesanyákat, nagymamákat. 
A Tengertánc művészeti iskola táncosai is 
megérdemelték a tapsot. 
Felnőtt fellépők is kitettek magukért, vidám, 
zenés, táncos műsorszámaikkal, a Guba 
táncegyüttes, a Petri pengetős Citerazene-
kar és Énekegyüttes és a vendégfellépő 
Bürkös zenekar, valamint a „Nyughatatla-
nok” zenekar egyaránt sikerrel szerepeltek.

A gyermekek részére trambulin, kézműves 
foglalkozás, arcfestés, aszfaltrajzverseny, 
sportvetélkedők, korongozás és morzsavásár 
voltak.
Örömünkre sok gyermek részt vett a nekik 
szánt programokon, a lovas kocsikázást is 
elsősorban ők vették igénybe. 
A már hagyománnyá vált főzőverseny győz-
tesei a tavalyi évhez hasonlóan újra a „Petri 
Mg. Tsz.” csapata lett, Májer Ferenc vezeté-
sével.
A győztes futballcsapat a Lazók Gábor ve-
zette „Másnaposok” csapata lett.
Hálás köszönetünket fejezzük ki minden 
közreműködő és segítő számára!
Jövőre találkozunk újra! 

Május 1.-én most sem maradt el a zenés 
ébresztő, amit már több mint 30 éve 
örömmel tesznek településünk „zenészei”. 

KÖSZÖNJÜK! 

Civil és
Intézményi
Harsona!

PÓCSPETRI MAJÁLIS

Ebben az évben napfényes, meleg, 
mosolygós napon örülhettünk 
a 2018. évi Pócspetri Majális 
minden pillanatának. 

Az elmúlt évekhez hasonlóan Pócspetri Község 
Önkormányzata, a „Pócspetri Fejlődéséért” 
Egyesület és a Máltai Szeretetszolgálat 
Pócspetri Csoportja tagjaival közösen 
szervezte a programokat. 

Az őt jelölő Palóczy Lajosné 
azt írta az egyesületről: ado-
mányokból újraélesztő készü-
léket vásároltak és az okta-
tást is megszervezték. Évek 
óta végzik a parlagfűmente-
sítést, négy-öt kisteherautó-
nyi használt ruhát szállítanak 
évente a megye kórházaiba, 
gyűjtöttek gyermekjátéko-
kat, könyveket, babakocsit, s 
a Periféria Egyesület nyíregy-
házi átmeneti otthonának is 
juttattak az adományokból, 
de szívpárnát (gyógypárna) 
is készítenek a mellműtéten 
átesett hölgyeknek – ebből 
eddig közel hétszáz készült el.

Hétköznapi hősök a megyéből, akik a közösségért élnek

Balázs Csabáné három gyer-
meke és nyolc unokája mel-
lett végzi ezt a rengeteg 
munkát. 
Aranka néni az ünnepségen 
azt mondta, ő nem hős, o-
lyan, mint bármelyikünk, csak 
egy kicsit jobban figyel a kö-
rülötte lévőkre.
– Észre kell vennünk azokat, 
akik segítségre szorulnak, aki-
ket támogathatunk. Büszke 
vagyok arra, hogy ebben a 
munkában sokakra számít-
hatok, segítőkész, jólelkű em-
berek vesznek körül – mondta 
Balázs Csabáné.
Forrás: szon.hu

A máriapócsi Vigyázzunk Egymásra Egyesület elnöke, 
Balázs Csabáné az önkéntesek között győzött.

Még hosszú tevékeny 
közösségi éveket, s jó 

egészséget kívánva, tiszta 
szívből gratulálunk Balázs 

Csabáné Aranka tanár 
néninek, a Vigyázzunk 

Egymásra Egyesület 
elnökének! 

(S ha egyszer lesz az általam 
írt, szerkesztett 

„Hírességeink, Hétköznapi 
Hőseink” könyvemnek 
újabb, bővített kiadása, 
nyilvánvalóan az újabb 
pócsi szereplővel bővül 
majd a sor.)

Kovács János Petr
i Hírek

5.o.
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IGFK
IRÁNYTŰ 

pályázati lehetőségek

fejlesztési elképzelések

A társadalmi kohézió erősítése és a közösségfejlesztő 
tevékenységek bővítése Nyírkátán (EFOP-1.3.7-17-
2017-00293) projekt keretében áldozattá-, bűnelköve-
tővé válás megelőzése érdekében az Iránytű Gazdaság-
fejlesztő Klub, a Nyírkátai Református Egyház a Nyírségi Életút 
Egyesület szakembereienek bevonásával, és a Máriapócsi Rendőr-
őrs segítségével különleges programot szervezett.

Időpont: 2018. április 14 
Helyszín: Nyíregyháza -     
Máriapócs
Résztvevők: Elsősorban nyír-
kátai hátrányos helyzetű gye-
rekek, és a felnőtt kísérők, s a 
közreműködők (35 fő).
A program célja: az általá-
nos és középiskolás korú diá-
kok drog-, alkohol-és do-
hányzás prevenciós oktatá-
sa, bűnmegelőzési jó taná-
csok átadása, interaktív és 
érthető formában. 
A hatékonyság fokozása, a 
közreműködők egyfajta ösz-
tönzése érdekében a nap 
Nyíregyházán 3D-s filmnézés-
sel kezdődött, és Máriapó-
cson a Hungaricum Vendég-
ház - Alkotó és Pihenőházban 
az előadások, bemutatók 
után, pizzázással, játékkal, 
sportolással, focizással, majd 
a Máriapócsi Bazilika, és a 
Pócsi Könnyező Szűzanya 
kegyképének a megtekinté-
sével végződött. 
A 3D-s mozi látogatással, já-
tékkal, sportolás-
sa l ,  p i z zázássa l 
egybekötn i  ko-
moly - szakmai pre-
venciós progra-
mot, remek ötlet-
nek bizonyult. 
A célcsoportba 
tartozók többsége 

Mozi látogatással egybekötött 
különleges prevenciós tevékenységek

nem csak hasznos ismeretek-
kel, hanem feledhetetlen él-
ményekkel is gazdagodott.
Az iskolai körülmények, a kö-
telező, sok esetben száraz, 
unalmas előadásokon, prog-
ramokon való részvételek 
nem segítik elő a hatékony 
áldozattá válás, s bűnmege-
lőzési tanácsok átadását. 
Ezen a napon, Tündik János 
törzszászlósnak, Pócspetri 
körzeti megbízottjának kö-
szönhetően, sikerült humoro-
san bemutatni a Rendőrség 
munkáját, eszközrendszerét.
Az Iránytű Klub elnöke a 
könnyű bűnbeesés példáit 
hozta fel. A résztvevő gyerek 
és fiatalok pedig megkapták 
a Nyírségi Életút Egyesülettől 
a figyelemfelhívó szórólapo-
kat, a program lebonyolítá-
sába közreműködők pedig a 
Dr. Gratzer Gábor, Dr. Szabó 
Henrik, és Sövényházy Edit 
által írt, szerkesztett „Bűnme-
gelőzési jó tanácsok” című fi-
ataloknak, s felnőtteknek szó-

ló szakirodalmat.
A következő alka-
lom a Pócspetr i 
Nyugdíjas Egyesü-
let tagjainak fog 
szólni, hisz ebben a 
korosztá lyban i s 
fontos az áldozattá 
válás megelőzése.

Sikeres pályázat a
Magyarországi 
Zsidó Örökség 

Közalapítványhoz

Pénzes László helytörténeti 
kutató kezdeményezésére, a 
Kisléta Község Önkormányzat 
közreműködésével, az Irány-
tű Gazdaságfejlesztő Klub a 
pályázaton nyert 400.000.-Ft. 
segítségével szeretnénk a 
Kisléta község Varjúlaposra, 
majd Auschwitzba szállított 
zsidók, a holokauszt áldoza-
taira méltó képen megemlé-
kező emlékművét létrehozni. 
A tervek szerint a település 
központjában, a Polgármes-
teri Hivatal, Általános Iskola, 
templomok övezetében, az 
Idősek Klubja szépen felújított 
épülete előtti parkban, a Me-
zey József, és az 1948-49-es 
Forradalom és Szabadság-
harcban részt vett Kislétaiak 
emlékére, tiszteletére állított 
emlékmű szomszédságában 
kerül elhelyezésre a jó minő-
ségű gránitból készített em-
lékmű. 
Avatásán pedig egy nagy-
szabású rendezvényen az 
erre az alkalomra aktualizált 
„Emlékezzünk, hogy Emlékez-
tessünk” műsorát adja elő 
az Iránytű Klub-ze-
nekar.



Sport - Szabadidő - Életmód 
IRÁNYTŰ – Regéci vártúra
(Az Iránytű Klub elnökének szubjektív beszámolója)

Március első hétvégéjéhez 
képest meglehetősen télies, 
hideg időben mínusz 10 fok-
ban indultunk Máriapócsról a 
hófödte Hungaricum Ven-
dégháztól.
A Nyíregyházán csatlakozó-
kkal meglepődve tapasztal-
tuk, hogy sem a Tokaji he-
gyen, sem a Zempléni dom-
borulatokon nincs a pócsihoz 
hasonló vastag hótakaró.
Háromhuta felől mostoha-
gyerekként kezelt gödrös 
utakon érkeztünk Regécre.
A találkozó meghirdetett idő-
pontjára, 10 órára, hajszál-
pontosan Pestről és Miskolc-
ról is befutott a betegség 
miatt sajnálatosan foghíjas 
csapat.      
A Fő úton a Rózsafüzér király-
nője templommal szembe a 
két éve EU-s forrásokból lét-
rehozott Látogatóközpont-
ba szerettük volna megtekin-
teni a várhoz kapcsolódó in-
teraktív multimédiás kiállítást. 
Itt található az a filmvetítő 
terem, ahol azt a régészeti és 
levéltári kutatások eredmé-
nyei alapján elkészített valós 
3D-s filmet szokták levetíteni, 
amely a regéci vár három 
történelmi korszakának vir-
tuális épületrekonstrukcióját 
mutatja be. Sajnos a kis ma-
gyar valóságunknak megfe-
lelően a projektor nem műkö-
dött, viszont a büfébe a kávé 
és az Unicum is finom volt. 
Lassan már ahhoz is hozzá-
szokunk, hogy a turisztikai 
információs pontokba csak a 
legalapvetőbb infókhoz nem 
lehet hozzájutni.
Itt jelen esetben nem sikerült 
megtudnunk a várhoz vezető 

turistaút állapotát, ezért a hó-
taposók, kalucsnyikok tekin-
tetében túlbiztosítottuk ma-
gunkat. Mintahogyan a me-
leg ruhákkal is, hisz a mínu-
szokat ellensúlyozta a ránk 
ragyogó nap, és a 4-500 
méter szintemelkedés. Így 
gyakori pihenőkkel, és egyre 
kevesebb öltözettel értük el a 
környéket uraló Várhegyet. 
A vár a tatárjárás után épült, 
mégis a köztudatban, mint 
Rákóczi-vár szerepel. I. Rá-
kóczi Ferenc halála után öz-
vegye, Zrínyi Ilona Regécre 
költözött fiával, II. Rákóczi Fe-
renccel, aki itt töltötte gyer-
mekkorának első éveit. 
Az úrnő meg lehetősen szigo-
rú lehetett, amit a tájékoz-
tató táblán olvasható intéz-
kedései is bizonyítanak. Gya-
korta tele lehetett a várbör-
tön, ahová eléggé rosszmá-
júan jelenkor magas rangú 
zsiványait képzeltük, és óhaj-
tottuk. 
A fagyott havas lépcsőkön ó-
vatosan csúszkálva, megte-
kintettük az újjáépített négy-
szintes öregtorony multimé-
diás eszközökkel gazdagított 
kiállítótereit, és a legfelső 
szintről a fantasztikus körpa-
norámát.
A belépő vásárlásakor a 
váltópénzben szűkölködő 
pénztárostól megtudhattuk, 
hogy rajtunk kívül autóval ér-
kezve aznap egy (kártyával 
fizető) pár járt. 
Pedig ilyen időben is feled-
hetetlen élményt biztosított a 
Regéci Vár. 
S ráadásul (a Tokaji Nagy 
Kopasszal ellentétben ahol, 
egy pad sincs) itt is volt 

minden földi jót, pálinkát, 
meleg teát, kávét biztosító 
büfé, és tiszta mosdó. 
A felfrissülés, s száraz ruha vál-
tást követően Mogyoróskára 
indultunk tovább a jól jelzett 
Országos Kék Túra útvonalán. 
A csak pár tucat állandó la-
kosú településen szebbnél, 
szebb vendégházakat lát-
tunk, és fotóztunk. Meg is 
fogadtuk, ha legközelebb jö-
vünk, kétnaposra tervezzük a 
túrát, s itt fogunk megszállni.
Mintahogyan a Hungaricum 
Farsangi buli jelenlévő kü-
löndíjas jelmezeseinek áll-
tam a belépők, és fogyasztás 
költségeit, úgy felajánlottam 
a jövőbeni kerékpárral csat-
lakozóknak is ezt a lehetősé-
get. A csapat tagjai vissza-
n é z v e  a  6 3 9  m  m a g a s 
hegyre, s azon kevélyen ter-
peszkedő várra nem igen lel-
kesedtek. Abban viszont 
mindenki egyetértett, hogy 
vissza kell jönni, de csak gya-
log!
Mogyoróskán az aznap egy-
szer közlekedő busz láttunkra 
megállt, de a kedves sofőr 
invitálását megköszönve elu-
tasítottam, aminek nem biz-
tos, hogy mindenki örült. 
Így a buszmegállóban töltött 
rövid pihenő után továbbra is 
az apostolok lován indultunk 
vissza Regécre, immár a mű-
úton körbe, a Látogatóköz-
pontnál hagyott autókhoz. 
A folytatás reményeink szerint 
következik.

Kovács János -
túraszervező 
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Kulturális Mozaik
Petri 2018

Történelem - Irodalom - Zene

Egri László új történelmi 
regénye, a Patrióta veze-
ti az Ekönyv.hu könyváru-
ház “Szórakoztató iroda-
lom” kategór iájának 
népszerűségi listáját és az 
Adamobooks  on l ine 
könyvesbolt “Magyar 
történelem” sikerlistáját.
A Libri webshop “Írók, 
költők” kategóriájának 2. 
legnépszerűbb alkotása 
a mű, a Bookline “Élet-
rajz” kategóriáján belül 
pedig a 3.helyet foglalja 
el a vásárlói értékelések 
alapján.

Egri László költő és író 
2018-ban jelentkezett új 
könyvvel. A szépirodalmi 
mű Petőfi Sándor sorsá-
nak rejtélyes alakulását 
mutatja be 1849 után.
Egr i  Lász ló  (29)  egy 
hajdúszoboszlói közép-
iskola igazgatóhelyet-
tese, többszörös díjazott 
irodalmár, mindemellett 
a Kortárs Költő Liga el-
nöke, a Polikróm folyóirat 
alapító-főszerkesztője és 
a Cédrus-díj kurátora.
Több művészeti kiállítás 
szervezése is a nevéhez 
fűződik.
FORRÁS:ttp://toppon.hu
/toplistas-egri-laszlo-uj-
regenye/
Hajdu Árpád titkár, 
Kortárs Költő 
Liga

Toplistás 
Egri László 
új regénye

1944 április 16-án kez-
dődött meg a magyar 
zsidóság deportálása 
Kárpátalján és Észak-
kelet-Magyarországon.
Ugyanezen a napon, 
1941-ben az 1939:IV. tc., 
az ún. második zsidótör-
vény hatálya alá eső 
személyeket rendfokozat 
nélkül munkaszolgálat 
teljesítésére kötelezték, 
még akkor is, ha koráb-
ban tiszti, altiszti vagy tisz-
tesi rendfokozatuk volt. 
1941 őszén a 10 munka-
szolgálatos zászlóaljhoz 
sorolt századok egy része 
tábori munkásszázad 
volt, ide osztották be a 
18-42 év közötti zsidókat.
Az ún. különleges mun-
kásszázadokba kerültek 
az ugyanilyen korosz-
tályú, de "nemzethűség 
szempontjából" megbíz-
hatatlannak tartott mun-
kaképes férfiak.
A munkaszolgálatos szá-
zadok harmadik válfaját 
a nemzetiségi alakula-
tok képezték, ide főleg 
román, majd később 
szerb, horvát és ruszin 
nemzetiségieket osztot-
tak be. 1942 tavaszán a 
2. hadsereg mozgósítá-
sához zsidók ezreit vezé-
nyelték a frontra a "musz" 
-os századokba. 

HOLOKAUSZT EMLÉKNAP

A munkaszolgálatosok si-
lány élelmezés mellett, ki-
szolgáltatva a felvigyá-
zó "keret" brutális bánás-
módjának, leginkább 
műszaki munkát végez-
tek, lövészárkokat, aka-
dályokat, bunkerokat ké-
szítettek. 
Sok halálos áldozattal 
járt az aknaszedés. 1944 
márciusában a zsidó 
munkaszolgálatosok lét-
száma 63 ezer fő volt.
A német megszállás után 
kb. 22 ezerrel növelték az 
állományt a haditerme-
lés fokozása érdekében, 
a német katonai és gaz-
dasági szervek követe-
lésére. 
A nyilasuralom idején, a 
nyugati határszélen kb. 
35 ezer munkaszolgá-
latos dolgozott, közülük 
kb. 11 ezren elpusztultak.

Az Országgyűlés 2000. 
évi döntése szerint 2001-
től minden évben április 
16-án emlékeznek meg 
a magyarországi közép-
iskolákban a Holokauszt 
Napjáról.
Az idén az Iránytű Klub-
zenekar az „Emlékez-
zünk, hogy Emlékeztes-
sünk” sorozata kereté-
ben külön műsorral emlé-
kezik az áldozatokra.



Éder Tamás élelmiszeri-
parért felelős országos al-
elnök megnyitója után a 
jelenlévők határozatho-
zatallal kimondták az al-
osztály megalakításának 
szándékát, megválasz-
tották Bényei Illést az al-
osztály  vezetőjének, 
meghatározták az alosz-
tály működési rendjét, 
feladatát, valamint az al-
osztály éves munkater-
vét.

Az osztály tagjai lettek:
Bényei I l lés MADOSZ, 
Pozsgai Zoltán Phi l ip 
Morris Magyarország Kft., 
Fűzi Csaba Continental 
Dohányipari Zrt., Gábor 
Zoltán British American 
Tobacco Hungary, Dr. 
Borics Andrea Imperial 
Tobacco Magyarország, 
Heinrich Robert TTI Nem-
zetközi Dohánykereske-
delmi Kft, Papp Kálmán 
JTI Hungary Zrt., Bajusz 

Dohány- és dohánytermék alosztály alakuló ülése
A Magyar Agrár-, Élelmiszer-gazdasági és Vidékfejlesztési Kamara 

Élelmiszer-feldolgozási Országos Osztály keretében 2018. április 10-én
megalakult a Dohány- és dohánytermék alosztály. A kihelyezet alakuló ülés, 

a British American Tobacco székhelyén került megrendezésre.

Felelős kiadó: Tamás György
www.pocspetri.hu

pmhpocspetri@gmail.com
Főszerkesztő: IGFK

kovjanek@gmail.com

Pócspetri 
Önkormányzat Hírlevele

Géza Róna Dohányfel-
dolgozó Kft., Fekete Tibor 
ULT Magyarország Zrt. Po-
mázi István DOFER Do-
hányfermentáló Zrt . , 
Lustyik János DBMSZ , Dr. 
Varga Lajos Dohányku-
tató, Czibulya Norbert 
Tabán T raf i k ,  Kocs i s 
Miklós, Tóth Sándor, Ne-
mes Zsolt termelő, Sánta 
János Continental Do-
hányipari Csoport, Eisler 
József MADOSZ
Az alosztály megalaku-
lása után az elfogadott 
é v e s  m u n k a t e r v n e k 
megfelelően a 2017-es 
dohánytermelési év érté-
ke lése és  a  2018-as 
szerződtetési adatokról 
történő tájékoztatást, 
majd az Európai ágazat-
közi szervezetet - mely-
nek tagja a MADOSZ is - 
az ELTI munkájáról szóló 
beszámolót, hallgathat-
ták meg az alosztály 
tagjai.

Ezt követően a MADOSZ 
beszámolt az UNITAB ál-
tal elkészített „Intézke-
dések az európai do-
hánytermesztő ágazat 
fenntarthatóságának 
megőrzésére” c. össze-
foglaló anyagról, ame-
lyet a MADOSZ is aláírt.
Végül a KAP jövőjével 
kapcsolatos általános in-
formációk, álláspontok, 
a dohányosokat érintő 
várható döntések, aktu-
alitások ismertetésére 
került sor.

Az alosztály az alábbi té-
mákban határozati ja-
vaslatot terjesztett a 
Nemzeti Agrárgazdasági 
Kamara Ügyvezető El-
nöksége elé:
1. „Intézkedések az euró-
pai dohánytermesztő 
ágazat fenntarthatósá-
gának megőrzésére” c. 
összefoglaló anyagot 
témakörében
2. A tisztességes dohány-
termelők és a legális 
vágott dohánypiac vé-
delme érdekében szak-
mai egyeztetést kez-
deményező témában
3. WHO, FCTC, COP8 
témakörben
 
Forrás: MADOSZ 
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A frissen kinevezett püs-
pökkel a Görögkatolikus 
Szemlélet Magazin készí-
tett először interjút.
(Amelyet a Petri Hírek változ-
tatás nélkül Ünnepi Mellék-
letben közöl az alábbiak sze-
rint:)

Milyen folyamat előzi meg 
egy püspök kinevezését?
A mindenkori főpásztorok – 
jelen esetben Fülöp metro-
polita atya – feladata, hogy 
gondoskodjanak az egyház-
megyék vezetőinek betölté-
séről. A főpásztor több sze-
mélyt is fölterjeszt, akik közül a 
pápa választja ki azt a sze-
mélyt, akit püspökké lehet 
szentelni. De hogy ennek elő-
készülete hogyan zajlik, arról 
nincs tudomásom.
Amikor megszületik a döntés, 
arról a Szentszék értesíti az 
arra illetékes személyt, - ez 
nálunk Fülöp metropolita 
atya – akinek aztán a fela-
data, hogy a Vatikánnal e-
gyeztetett időpontban beje-
lentse, nyilvánosság tegye a 
pápa döntését.

A Vatikán konzultál a kineve-
zés előtt a fölterjesztett sze-
méllyel?
Nem. Az a személy, akit erre 
kijelöltek, nem tud a jelölt-
ségéről, és csak akkor értesül 
erről, amikor a pápa már 
kinevezte. Így nemigen lehet 

készülni rá. De amikor ezt vele 
közölték, még akkor is szigorú 
titoktartás kötelezi a hivatalos 
bejelentés időpontjáig. Így 
már én is tudtam, de nem 
szólhattam erről senkinek. 

Mikor tudta meg, hogy püs-
pökké nevezte ki a Szent-
atya? 
Nagyhétfőn furcsa álmom 
volt: Fülöp atya mosolyogva 
azt mondta, hogy „most már 
közénk tartozol”. Nem ér-
tettem, hova és kikhez, aztán 
másnap behívattak a nun-
ciatúrára kihallgatásra, és 
szerdán közölték velem a 
Szentatya döntését. Mindezt 
egy hosszú folyamat előzte 
meg, de ezek szintén titok-
tartás alatt történnek, még 
én sem tudok erről. Mikor az 
álmomat elmeséltem Fülöp 
atyának, avval viccelődött, 
legalább most az egyszer 
nem rémálmom volt vele 
kapcsolatban. 

Három éve, amikor ugyanitt 
beszélgettünk, megkérdez-
tem, hogy látja a jövőjét. Mi 
változik most, hogy püspök 
lett? Mit vár a jövőtől?
Egyházjogilag minden olyan 
jogkörrel  rendelkezik az 
apostoli kormányzó, mint a 
püspök, csak papot nem 
szentelhet, tehát a jogköröm 
csak ennyivel fog bővülni. 
De most nem a személyem, 
hanem az egyházmegye a 

fontos, hiszen úgy teljes egy 
újonnan fölállított egyházme-
gye, hogy van főpásztora – 
ezt várták is a hívek. Én ma-
gam az első perctől kezdve 
tudatosan hessegettem el 
még a gondolatát is annak, 
hogy esetleg püspök lesz 
belőlem. Mindig az adott 
feladatra koncentráltam, és 
úgy próbáltam kialakítani a 
rám bízott munkát a hiva-
talban is, hogy azt bármikor 
átadhassam az új püspök-
nek. Sosem szerettem arról 
be-szélni, mit várok a jövőtől, 
ép-pen ezért is nyilatkozok 
ritkán a sajtónak. Szeretném 
a Gondviselés kegyelmébe 
helyezni magunkat. Dudás 
püspök sem tudta, hogy né-
hány év szolgálat után milyen 
nehéz sorsa lesz püspökként.
Szeretném ezután is az egy-
házmegye és a hívek üdvös-
ségét szolgálni legjobb tudá-
som szerint – de ahhoz nincs 
képességem, hogy felismer-
jem, mi az Úristen terve a 
jövőben.

Mit fog először tenni püspök-
ként?
A folyamatban lévő ügyeket 
folytatom ugyanúgy, mint 
eddig. Nem tudok konkrétu-
mot mondani. Ami új és 
rendkívüli lesz, az a püspöki 
Szent Liturgia, és, hogy két 
áldozópapot és hét dia-
k ó n u s t  f o g u n k 
szentelni. 

Április 7-én Ferenc pápa a Nyíregyházi Egyházmegye
megyéspüspökévé nevezte ki Szocska A. Ábel bazilita szerzetest, 

aki 2015-től apostoli kormányzóként vezeti az egyházmegyét

Petri Hírek
Ünnepi melléklet
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Mi a bazilita rend előírása 
arra az esetre, ha a tarto-
mányfőnökből püspök lesz?
A szentelés és beiktatás után 
továbbra is Nagy Szent Bazil 
Rend tagja maradok, de 
nem lehetek tovább tarto-
mányfőnök, megszűnik az 
aktív szavazati jogom, és a 
közösség aktív életében a 
püspöki szolgálat alatt nem 
vehetek részt. Atanáz püspök 
atya viccesen megjegyezte, 
hogy Szent Bazi l  atyánk 
idején ez még lehetséges 
volt, hiszen ő püspök is volt és 
szerzetes is. Napjainkban 
azonban az egyház törvénye 
és a rendi szabályzat ezt 
előírja. 

Van-e jelentősége annak, 
hogy mindhárom görögka-
tolikus püspökünk szerzetes?
Az ősi hagyományunkhoz 
hozzátartozik, hogy az egy-
házmegyék főpásztora lehe-
tőleg szerzetes, ez most ná-
lunk megfelel a hagyomá-
nyoknak. 
Annak ellenére, hogy mind-
hárman más lelkületű szerze-
tesek vagyunk, olyan testvéri 
kapcsolat van közöttünk, 
mint egy szerzetesközösség 
testvérei között.
Talán nem túlzok, ha azt mon-
dom, kevés olyan egyház-
megye van, melyek között 
ilyen szeretetkapcsolat ala-
kult ki, és bízom benne, hogy 
ez a jövőben is így lesz. Én 
továbbra is a szerzetesi foga-
dalmam szerint szeretnék 
élni, de mostantól elsősor-
ban püspöknek kell lennem. 
Amennyire a munka és a 
hivatal engedi, természe-
tesen szeretném minél job-
ban ápolni a kapcsolatot a 
máriapócsi közösséggel, és 
ezt a szerzetesi szeretetet sze-
retném megélni püspöktár-
saimmal is.

Hogyan tanulja meg egy új 
főpásztor a püspök liturgikus 
szokásait, mozdulatait, szö-
vegeit?
Ezt tanulni és szokni kell. Ne-
kem főleg, mert erre a fela-
datra nem készültem, ezt 
külön nem tanítják. Elő kell 
vennem a szertartáskönyvet, 
és minden szöveget, mozza-
natot gyakorolnom kell a 
kápolnában egy diakónus-
sal. Szerencsére Fülöp és Ata-
náz püspök atyák ugyanazt a 
liturgikus gyakorlatot követik, 
ebben én is csatlakozni fogok 
hozzájuk. Szeretjük és ragasz-
kodunk az ősi hagyománya-
inkhoz, ezeket ápoljuk és 
próbáljuk továbbadni. A kö-
zeljövőben lesz egy liturgikus 
bizottsági ülés, amelynek a 
püspöki Szent Liturgia végzé-
se lesz a témája. 
Szent Liturgiánknak nagyon 
mély lelki, teológiai, bibliai 
tartalma van. Ha ezeket meg 
-ismeri az ember, akkor egé-
szen másképp látja és értel-
mezi. A hívek néha csak azt 
érzik, hogy túl hosszú a szer-
tartás, nem értik, miért kell 
ezt, vagy azt végezni, éppen 
ezért nagy a felelősségünk, 
hogy megtanítsuk, megértes-
sük velük, hogy mindez miért 
szép, miért fontos. 

Mikor lesz a szentelése?
A Keleti Egyházak Kánonjai-
nak Törvénykönyve szerint a 
kinevezéstől számítva három 
hónapon belül föl kell szentel-
ni. 
Az időpont egyeztetés alatt 
áll, hiszen az összes magyar 
főpásztort várjuk erre az ün-
nepre, és számos külföldi püs-
pök is együtt örülne velünk. 
Velük, és a Szentszékkel mind 
egyeztetni kell. 
Amint kitűztük az időpontot, 
tudatjuk a kedves testvé-
rekkel.

A szentatya püspöknek ne-
vezte ki, melyet a metropo-
lita ki is hirdetett. Most már 
szólíthatjuk püspök atyának?
Csak kinevezett püspök va-
gyok, püspökké a szentelés 
által válik valaki, egy egyház-
megye főpásztora pedig a 
beiktatás és székfoglalás ál-
tal. Addig továbbra is apos-
toli kormányzó vagyok, és a 
szertartásokban is így emlí-
tenek. 
Örülnék, hogyha továbbra is 
megmaradnék közvetlen és 
könnyen megszólítható Ábel 
testvérnek.
Király András

Szocska A. Ábel 
OSBM püspökké 

szentelése

2018. április 7-én Őszentsége 
Ferenc pápa Szocska A. 
Ábelt, a Nyíregyházi Egyház-
megye apostoli kormányzó-
ját nyíregyházi megyéspüs-
pökké nevezte ki. Szentelése 
és beiktatása 2018. május 10-
én lesz a nyíregyházi Szent 
Miklós-székesegyházban. 

A görögkatolikus hagyo-
mány szerinti püspökszente-
lés szertartását két részre 
bontották. 
Május 9-én, Máriapócson, a 
vecsernye keretében kerül 
sor  a  püspöki  h i tva l lás 
szertar-tására. 
Május 10-én, a 10.30-kor kez-
dődő Szent Liturgia kereté-
ben történik a püspökké 
szentelés, melyet Kocsis 
Fülöp hajdúdorogi érsek - 
metropolita, Orosz Atanáz a 
miskolci egyházmegye püs-
pöke és Ciril Vaszil, a Keleti 
Egyházak Kongregációjá-
nak érsek titkára 
fog végezni. Petr

i Hírek

11.o.


