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

Advent negyedik vasár-
napján a hagyomá-
nyoknak megfelelően 
Adventi vásár és for-
gatag várta a település 
lakóit.
A program reggel  8 
órakor kezdődött szent-
misével, melynek kere-
tében Vadászi László 
debreceni  p lébános 
prédikációja készítette 
fel a híveket a Megváltó 
születésére. 
Közben a templom, és az 
Iskola előtti téren szorgos 
kezek munkája révén 

Az est folyamán szokás 
szerint fellépett és sikert 
aratott a Petri Pengetős 
Citera és Énekegyüttes is.
A zenét pedig a Casino 
Beat szolgáltatta. 
A rendezvényen vacso-
rával, csokiszökőkúttal, 
gyümölcskosárral, tea-
házzal, és újévi svéd-
asztallal is kedveskedtek 
a szervezők. 
A vendégek pedig fela-
jánlásokkal és tombola 
vásárlással segíthettek, 
jótékonykodhattak. 
 

Immár hatodik alkalom-
mal került megrende-
zésre a Pócspetri Községi 
Önko rmányzat  é s  a 
Pócspetri Közösségéért 
Egyesület szervezésében 
a szilveszteri jótékonysági 
bál Pócspetriben.
Helyszínt ezúttal is a Pócs-
petri Katolikus Általános 
Iskola biztosította.
A köszöntők után az örök 
ifjú Pócspetri Nyugdíjas 
Egyesület fergeteges 
tánca késztette vastaps-
ra a jelenlévőket.

Adventi vásár és forgatag Pócspetriben
adventi vásár és forga-
tag várta a híveket. 
A szentmisét követően Si-
mon Miklós országgyűlé-
si képviselő és Tamás 
György Pócspetri polgár-
mestere gyújtotta meg 
az adventi koszorú ne-
gyedik gyertyáját.
Szorgos kezek munkája 
révén lángos, lapcsánka, 
sült gesztenye, forró cso-
ki, forralt bor és tea várta 
az érdeklődőket.
A forgatag ideje alatt a 
mezőfényi fúvós zenekar 
koncertjét hallhattuk, 

gyönyörű karácsonyi 
dallamokkal, közben a 
templomban kicsik és 
nagyok a karácsonyfát 
díszítették. 
A templom bejárata 
mellett pedig a betle-
hem várta a híveket.
A nap zárásaként a me-
zőfényi énekkar koncert-
jét hallhattuk, valamint 
Nagy Szilárd énekes és 
Dóbisz Áron orgonamű-
vész előadásán vehet-
tünk részt.
Holp Andrea 
sajtóapostol

2019. december 9-én a 
Polgármesteri Hivatal 
nagytermében Közmeg-
hallgatás volt.
Tamás György polgár-
mester tartott tájékoz-
tatót az önkormányzat 
2019 .  év i  gazdá lko-
dásának alakulásáról.
Dr. Bodnár Zsuzsanna 
jegyző pedig beszámolt 
a helyi bevételek felhasz-
nálásáról, és a lakosság 
széles körét érintő jog-
szabályi változásokról.
Majd közérdekű kérdé-
sek, javaslatok 
hangoztak el.

KözmeghallgatásSzilveszteri jótékonysági bál



2020 – 20 túra a 20 éves Iránytű Klubbal 
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Sport - Szabadidő - Életmód 

(Az Iránytű Klub elnökének szubjektív beszámolója)

A Tisza tó megkerülése, 
és az Újévköszöntő túra 
meghirdetése 

Az Iránytűs Sport - Sza-
badidő – Életmód cso-
port tagjai számára van 
egy rossz hírem.
Karácsonyi ajándékként 
megkaptam a „Túrázók 
Nagykönyvét”, ami tar-
talmazza Magyarország 
legszebb kerékpáros tú-
raútvonalait.
Testileg, lelkileg lehet ké-
szülni, mert az idén Húsz 
éves évfordulóját ünnep-
lő Iránytű Klubunk kereté-
ben jövőre 2020-ban, stíl-
szerűen 20 azaz húsz gya-
logos, és/vagy kerékpá-
ros túrát kívánunk meg-
hirdetni, és lebonyolítani.
Ezek java részt hazai tú-
rák lesznek, de szándé-
kunkba áll újra Romániá-
ba, Szlovákiába, sőt Szlo-
véniába, Olaszországba, 
és Ausztriába is tekerni!!!

Rögtön itt az első túra al-
kalom,a hagyományok-
nak megfelelően az Új 
Évet a Tokaji hegy meg-
mászásával szeretnénk 
köszönteni (időjárástól és 
erőnléti állapottól függő-
en gyalogosan vagy ke-
rékpárral).

Új Év köszöntő gyalogos és/vagy 
kerékpáros túra a Tokaji Nagykopaszra!

Találkozás: 
2020.01.01.  (szerda) 
10.00. Tarcal templom 
mögötti parkoló.
Útvonal:
Áldó Krisztus szobra, TV-
torony, s vissza a parkoló
11 km, 550 m szint.

Ha valamilyen okból ne 
talán nem jönnél január 
elsején a hegyre, és nem 
fogsz velünk koccintani a 
magunkkal cipelt pezs-
gővel, ez úton: az Új év-
ben is egészséges élet-
módot, sok sportolással 
eltöltött szabadidőt, és 
minden jót kívánok.
Kovács János 
Iránytűs túraszervező

Figyelem!
Figyelem!
Csak az jöjjön, aki bírja
Aki tudja, hogy végig 
csinálja
Csak az jöjjön
Csak az jöjjön

Csak az jöjjön, aki bírja
Aki tudja, hogy végig 
csinálja
Csak az jöjjön
Csak az jöjjön
LGT

TISZA TÓ

November első szom-
batján jó hangulatba és 
tempóba (újra) körbe te-
kertük a Tisza tavat.

Ezuttal kimagaslóan ma-
gas létszámban jelent-
keztek az alábbi felhívás-
ra a túratársak.

Kirándulás és Kerékpár-
túra a Tisza tónál és Szil-
vásváradon

Indulás: 2019. 11. 09. 
szombat 7.00.- Pócspetri 
/ Máriapócs
Érkezés: Debrecenen át, 
Hortobágyi megállóval 
Tiszafüredre (130 km) 
9.30.-
Kerékpározóknak tókerü-
lés 10.00.-tól Tiszafüred - 
Tiszaörvény Komorán Ki-
kötő 3.5 km, Tiszaderzs Ti-
szavirág kikötő 15,0 km, 
Abádszalók Malom sör-
kert 25,0 km, Kisköre Víze-
rőmű 40,0 km, Sarud - Po-
roszló útvonalon, végig a 
töltésen, kb. 65 km.
Kirándulóknak Tiszafü-
red, és Poroszló látniva-
lóinak megte-
kintése:



Nejemmel Ildikóval  Kis-
kőréig nagy tempóval e-
lőre tekertünk. Odáig jött 
velünk a töltésen az au-
tó, s fel lett kínálva a lá-
nyoknak a felszállás lehe-
tősége, de senki nem élt 
vele. Stefanékkal előre 
tekertem, és felvettük a 
parkoló személyautókat 
Tiszafüreden, míg Viluék 
Bandikáékkal már az 
utolsó 10 km-et esőben 
hősiesen megtették.
Gratulálok a túra részt-
vevőinek a kitartásért, a 
teljesítményért!  Külön ki-
emelem Kerékgyártóné 
Krisztát, ki edzetlenül és 
először volt velünk, és 
Andreát ki betegen de 
hősiesen végig tekert.  
Majd Szilvásváradon a 
Magyar Rout 66 panzió-
ban eltöltöttünk egy kö-
zösségépítő esős, de vid-
ám estét/éjszakát. 
A vasárnapra tervezett 
túrákat viszont tavaszon 
kellesz pótolni, mert a jó 
idő (a túrázásra kevésbe 
vágyók legnagyobb örö-
mére) csak Debrecenbe 
a Márton napi rendez-
vényre tért vissza. 
Debrecen központjá-
ban, látványkonyhák-
ban készültek a hagyo-
mányőrző ízletes libaéte-
lek és egri borászatok 
kínálták finom nedűiket. 
Ezeket megkóstolva, egy 
- két fellépőt meghall-
gatva jól eső érzésekkel 
zártuk ezt a túránkat is.
Kovács János
túraszervező

Ökocentrum, Tavi-túra.
Poroszlóról indulás Szil-
vásváradra a kirándulók-
nak tetszés szerint, a ke-
rekezőknek, a tókerülést 
követően. kb.: 16.00.-
Szilvásváradon a Ma-
gyarrout 66 panzióban a 
szállás elfoglalása délu-
tán, a kiándulók csapata 
elő (vagy el) készíti a va-
csorát, majd a túrázókkal 
együtt közös esti prog-
ram, bográcsozás, be-
szélgetés, italozás, nótá-
zás ameddig jól esik. 

2019. 11. 10. vasárnap
Közös reggeli: 8.00.- 9.00.-
Délelőtt: Kerékpározók-
nak, és akár a kirándulós 
túrázóknak egyaránt: 
1. Alap út Szilvásvárad 
Magyar Rout 66 Panzió 
0,0 km, Lóversenypálya 
1,5 km, Pisztráng tanya 
3,0 km, Szalajka völgy 5,0 
km, Ősember barlang, 
Felső tó 7,0 km, Vissza a 
szálláshelyre Szilvásvárad 
látnivalók 15,0 km. 
2. Emelkedővel bővített 
út Szilvásvárad Magyar 
Rout 66 Panzió 0,0 km, 
Szilvásvárad régi Vízi-
malom, Barlanglakások 
1,0 km, Szilvásvárad Kis 
tó, Kastély, Panoptikum 
Múzeum 2,0 km, Mille-
neum Tanösvény, Kilátó 
(600 m) 5,0 km, Gerenna 
vár  (740 m) 8 ,5  km, 
Pisztráng tanya 16,5 km, 
Szalajka völgy 19,0 km, 
Ősember barlang, Felső 
tó 20,0 km, Vissza a szál-
láshelyre 27,0 km.

3. Bevállalósabb kerék-
párosoknak nagyobb tá-
vok, a megküldött túra-
verziós leírások, vagy tet-
szés szerint szabadon 
rögtönözve.
Délután:
Márton-napi Liba és Új-
bor ünnep Egerben, új-
bor palacknyitás, borkós-
tolás, házias libaételek.
Hazautazás: az esti órák-
ban

23 fő gondolta úgy, hogy 
részt vesz ezen a késő őszi 
túrán. Eredetileg min-
denki szerette volna a Ti-
sza tavat körbetekerni.
Csakhogy mostoha, esős 
időjárás köszöntött ránk.
Ez a többségnek a ked-
vét szegte, de még így is 
5 pár, a Szlovákiából ér-
kező Oltman házaspárral 
együtt tíz fő döntött úgy, 
hogy lesz ami lesz, neki 
vág az útnak. 
Andicskú házaspár tóke-
rülését technikai prob-
léma akadályozta. Hiá-
ba siettem vissza a men-
tesítő pótbelsővel, és de-
fekt szerelő készlettel, 
nem volt megfelelő kulcs 
a kerék levételéhez. Így 
pár kilométert tolva kel-
lett kimenniük a műútra, 
ahol már várt rájuk a 
mentesítésükre érkező I-
ránytűs kisbusz Májer Jó-
zseffel és Margóval. 
Addig a többiekkel meg-
pihentünk Abádszalókon 
és ki kávézással, ki sörö-
zéssel pótolta az elége-
tett kalóriát.
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Évadértékelés, és az Óév utolsó próbája

Hihetetlen évünk volt az i-
dén, és ezt mind a zenén-
ket kedvelőknek is kö-
szönhetjük!
A Fülesbagoly tehetség-
kutatóján döntőbe ju-
tottunk a legjobb 10 ban-
da közé, majd különdíjjal 
távoztunk. Az Öröm a ze-
ne nyíregyházi fordulóját 
megnyerve pedig egy ú-
jabb rangos eseményen 
döntőzhettünk. Úgy érez-
zük, mindenhol értékes 
tapasztalatokkal gazda-
godtunk és hatalmas 
élményeket szereztünk.
Megkoronázva az évet, 
nem rég 4 vadiúj számot 
is felvettünk és még klipet 
is forgattunk, szóval mi is 
igyekeztünk.
Jövőre is jelentkezünk, 
rendszeresen feltesszük a 
velünk kapcsolatos ese-
ményeket a facebook 
oldalunkra.
Legyetek résen, mert sok 
dologgal készülünk.
Addig is BÚÉK!
Periscope 
zenekar

PERISCOPE
zenekar

IRÁNYTŰ KLUB-ZENEKAR

Kulturális Mozaik
Petri 2019

Történelem - Irodalom - Zene

A Karácsonyi Ünnepsé-
gen kihirdetetteknek 
megfelelően az Iránytű 
Klub-zenekar Óév utolsó 
próbája: 2019.12.29-én 
(vasárnap) 15.00-órától 
volt.
Mivel a Szilveszteri Bálra 
már átpakolták a hango-
sítást, és a székeket a 
Teleházból, az Iskolába, 
így a suli tánctermében, s 
teljesen akusztikus verzi-
óba állítottuk össze a 
műsorunkat.
21 fő volt jelen. Voltak, 
akikhez nem jutott el a 
próba híre, és voltak, akik 
egyéb elfoglaltság miatt 
nem tudtak jelen lenni. 
Reméljük, hogy Új Év első 
próbáján még többen 
leszünk, annál is inkább, 
mert csak azokra tudunk 
az Erdélyi fellépéseken 
számolni, akik már elejé-
től be tudnak kapcsolód-
ni a felkészülésbe. 
Pénzes Laci bá’nak kö-
szönhetően -ez alkalom-
mal is-, a jóféle hangulat-
fokozó, évadbúcsúztató 
mátrai-gyöngyösi borok 
is vártak ránk. 
Így az Óév utolsó próbá-
ján vasárnap délután 
egy-egy pohár bor mel-

lett értékelhettük a 2019-
es évadot, amelyben a 
legjelentősebb esemény 
a „20 éves az Iránytű 
Klub, 5 éves a Klub-ze-
nekar” program volt. 
Tovább beszéltünk a jö-
vő évi tervekről, és el-
kezdtük a felkészülést 
2020 március idusára, az 
újabb Erdélyi, Sepsiszent-
györgyi fellépéseinkre. 
A Pócspetri a „Zenélő Fa-
lú” bemutatkozása prog-
ram műsorterve:
„Szóljon a harang” 
Az Iránytű Klub-zenekar, 
és a Nyugdíjas Egyesület 
Népdalköre zenés irodal-
mi, történelmi műsora.
„Katona és bordalok”
Petri Öregfiúk Dalárdája. 
Leánykérő” 
Nyugdíjas Egyesület ha-
gyományőrző csoportjá-
nak népi hagyományo-
kat humorral ötvöző mű-
sora. 
„Népdalcsokrok”
Petri Pengetős Citera ze-
nekar és Énekegyüttes. 
Zenélésben, fellépések-
ben és jókedvben gaz-
dag Új Évet kívánva: 
 Kovács János az Iránytű 
Klub-zenekar szervező-
verselője
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Új év első próbája

 A 2020-as év első 
Iránytű Klub-zenekaros 

próbája 2020.01.02. 
(csütörtök) 15.00.-órától 
a Pócspetri Teleházban

lesz megtartva.



Felelős kiadó: Tamás György
www.pocspetri.hu

pmhpocspetri@gmail.com
Főszerkesztő: IGFK

kovjanek@gmail.com
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Civil és
Intézményi
Harsona!

Pócspetri Nyugdíjas Egyesület  

Pócspetri Nyugdíjas E-
gyesület vidám Névnapi 
ünneplést tartott novem-
ber 20-án, a Művelődési 
Ház közösségi tereiben.
A következő esztendőt 
záró decemberi hónap-
ban is sok eseményen 
vettek részt az egyesület 
tagja, illetve szerepeltek, 
a kulturális csoportjai.
2019. december 5.
Az Egyesület Mikulási Ün-
nepe.
2019. december 16.
A Petri és a Pócsi Nyugdí-
jas Klub közös karácsonyi 
ünnepsége. Házigazda 
Máriapócs volt.

Betlehemes játékok nyilvános főpróbája

Nagyszámú érdeklődő 
előtt tartotta meg a 
Pócspetri Hagyomány-
őrző csapat a bethlehe-
mi műsoránok főpróbá-
ját a Polgármesteri Hiva-
tal nagytermében.
A több szereplős drama-
tikus misztériumjáték, a 
betlehemezés közép-
pontjában a kifordított 
bundát viselő betlehemi 

A kegytemplom 
karácsonyi ajándéka 

Az idén is volt Pócsi ka-
rácsony a nemzeti kegy-
helyen. December 24-én 
15 órától kántálók indul-
tak az atyák vezetésével 
a négy égtáj felől a ba-
zilika előtti térre.
Az időjárás sajnos mosto-
ha volt, a nagy esőzés 
miatt így most 16 órától a 
zsúfolásig megtelt temp-
lomban kezdődött, el a 
hagyományos betlehe-
mes pásztorjáték.

2019. december 17.
Mézeskalács sütés az e-
gyesület tagjaival, és ké-
szülődés az Adventi záró 
ünnepségre.
2019. december  22.
Az Adventi forgatag.
Az Iránytű Klub Karácso-
nyi rendezvénye.
Visszatekintettünk a köös 
fellépésekre, és meg-
beszéltük a 2020-as prog-
ramokat, az Erdélyi utat.
2019. december 29.
Óév utolsó próbája az 
Iránytű Klub-zenekarral.
2019. december 31.
Fellépés a Jótékonysági 
Szilveszteri Bálon.

pásztorok párbeszédes, 
énekes-táncos játéka áll. 
Tamás György polgár-
mester vezetésével a 
Petri templomot mintázó 
bet lehemet hordozó 
betlehemezők ez alka-
lommal is sikert, és vas-
tapsot arattak. Ráadá-
sul a fellépők és a nézők 
egy közös vacsorával 
zárták az eseméynt.

Az idén is 
megrendezték 

a hagyományos 
Pócsi karácsonyt 

a nemzeti kegyhelyen

A kegytemplom kará-
csonyi ajándéka két mo-
zaik kép volt: a két hatá-
ron túli görögkatolikus 
püspök, boldog Gojdics 
Pál és boldog Romzsa 
Tódor fölszentelt vérta-
núk arcképe előtt imád-
kozhat minden hívő, aki 
betér a bazilikába.
Köszönik mindenkinek, 
aki hozzájárult a Mária-
pócsi kegytemplom 
értékének nö-
veléséhez.


