Petri Hírek
Pócspetri Község
Önkormányzata

2019 év
február hó

4. évfolyam
2. szám

Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti
érsek, a kommunizmus áldozatainak emléknapján
szentmisét mutatott be Pócspetriben
A pócspetri egyházközség nevében Holp György
egyházközségi gondnok köszöntötte a bíborost
A Pócspetri Római Katolikus Egyházközség nevében nagy tisztelettel
köszöntöm Főtisztelendő
Eminenciás Bíboros Urat!
1948. június 6-án, 3 nappal a Pócspetri események után, a Szabad Nép
újság ezt írta:
“Mindszenty vetése
Pócspetriben kikelt!
A felbújtók, az igazi bűnösök, akár Esztergomban, akár Pócspetriben
élnek, – akik tudva, hogy
mit cselekszenek, a demokrácia ellen uszítják a
falu népét, kihasználva
hiszékenységét.”
Abban a nehéz történelmi időben a vallásos magyar nép reménye Mindszenty József hercegprímásban volt. Ő bátran
kiállott keresztény hitünk
védelmében.
Hirdette: a szülőknek
joguk és kötelességük

gyermekeik keresztény
nevelése.
Pócspetri hívő népe is az
ő példájára és buzdítására, jún. 3-án este énekelve, a községháza elé
vonult, iskolájukat védve.
Az itt történt baleset miatt kínzást, halált, börtönt
szenvedtek sokan, ezért
szenvedett Pócspetri népe 45 éven át!
Mi úgy érezzük most, amikor Bíboros Úr, Mindszenty hercegprímás úr
harmadik utódja, 70 év
után, látogatásával
megtiszteli a Székhelyétől
távol lévő kis községünket, – ahol még sohasem
járt az ország első főpapja – akkor nemcsak Pócspetrinek, hanem egész
magyar népünknek, a 45
éven át hitéért vállalt
minden szenvedéséért
tiszteltét és elismerését
fejezi ki!
A keresztény hitük miatt

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

hátrányt szenvedők, a
hittanbeíratások megalázó törvénytelenségeiben kigúnyolt szülők, a
hitük miatt felvételt nem
nyerő fiatalok, a hitükért
lenézettek és megkínzottak ezrei nyertek elégtételt.
Isten hozta közénk Bíboros Atyát! Kérjük, hogy
imájával és tanításával
segítsen bennünket,
mert ma ismét nagy veszélyben van magyar népünk keresztény hite.
Mi is imádkozunk Bíboros
Atyáért és figyelünk tanítására, hogy nagy elődjének nyomdokain járva
vezetésével magyar népünk megmaradjon
Szent István hitében és
magyarságában.
Isten bőséges áldása
kísérje Pócspetri és további főpapi szolgálatában.
Holp György, gondnok
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Felidézték Pócspetri lakóinak a hősiességét
https://szon.hu/helyi-kozelet/felideztek-pocspetri-lakoinak-hosiesseget/

A diktatúra szörnyűségeit az egész falu átélte 1948-ban,
mert kiállt az egyházi iskolája mellett.
Kiszolgáltatottság, megaláztatás, embertelenség, az emberi jogok lábbal tiprása. Csak néhány
kifejezés, amely a kommunista diktatúra működését jellemezte hazánkban az 1940-es évek végén, az 1950-es évek elején. Mindezt a szörnyűséget egy egész falu átélhette 1948-ban, mert az
egyházi iskolája megvédése érdekében szembeszállt a hatalommal.
A diktatúra bosszúja az
elrettentést szolgálta:
nem riadt vissza a halálos
ítélettől sem, a bebörtönzött embereket testileglelkileg meggyötörte.
Az 1948-ban bűnösnek kikiáltott embereket azóta
a vádak alól felmentették, s a rendszerváltás óta szabadon emlékezhet
hőseire Pócspetri. A település önkormányzata és
római katolikus egyházközsége hétfőn, a kommunizmus áldozatainak
emléknapján ünnepségen idézte fel az 1948-as
év tragédiáját, a helybeliek hősiességét, bátorságát, összefogását.
Pócspetriben az ünnepség a zsúfolásig megtelt
római katolikus templomban szentmisével kezdő-

dött, amelyet dr. Erdő
Péter bíboros, prímás,
esztergom–budapesti érsek celebrált.
Akik nem fértek be a kis
templomba, az általános
iskolában kivetítőn láthatták a szertartást, amelynek nyitányaként a
pócspetri egyházközség
nevében Holp György
egyházközségi gondnok
köszöntötte a bíborost,
valamint Palánki Ferenc
megyés püspököt, Kocsis
Fülöp görögkatolikus érsek-metropolitát, Szocska A. Ábel megyés püspököt és dr. Kásler Miklóst, az Emberi Erőforrások Minisztériuma tárcavezetőjét.
Gyanúsított lett az egész
falu
– Tavaly volt 70 éve, hogy
itt, Pócspetriben a hívők
megdöbbenéssel és felháborodással értesültek
arról, hogy államosítani
akarják az egyházi iskolát. Asztalos János volt
akkor a plébános. A hívek tiltakozó nagygyűlést tartottak. Lehet,
hogy volt, aki úgy gondolta, majd ez a tiltakozás meghatja a budapesti kormányzatot, esetleg elállnak szándékuk-

tól, vagy jobban figyelembe veszik az emberek
kívánságát. Ha csak a hivatalos szólamokra figyeltek, gondolhatták is
ezt, hiszen mindig a nép
akaratáról, a nép hatalmáról, a dolgozók érdekéről szólt a propaganda. Azután persze eldördült egy lövés egy rendőr
fegyveréből. Ezt követően a rendőr meghalt.
Több se kellett a hatóságoknak, gyanúsított lett
az egész falu. Márpedig
az akkori törvénytelenségek légkörében rövid
volt az út a gyanúsítás és
az elítélés között. A koncepciós perekben előre
fogalmazták meg, hogy
kit, miért és milyen súlyosan kell elítélni. Az emberekből pedig kínzással
és fenyegetéssel csikarták ki a vallomásokat az
előre elképzelt forgatókönyv szerint – elevenítette fel a múltat szentbeszédében dr. Erdő
Péter bíboros.
A szentmise után az egyházak és a magyar kormány képviselői, a megye és Pócspetri vezetői
megkoszorúzták Asztalos János, a falu egykori
plébánosa emléktábláját.
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Büszkék az ősökre
Az ünnepség a KOSZISZ Királyfalvi Miklós Katolikus Általános Iskolában folytatódott. A vendégeket először Tamás György, Pócspetri polgármestere köszöntötte. Felidézte az 1948. június 3-án történt eseményeket és az azt követő megtorlást, amelytől a település valamennyi lakója szenvedett. Utalt a rendszerváltás utáni perújrafelvételre, a vádlottak felmentésére is. – Fontos emlékezni az ősökre, akik kitartottak a hitük mellett. Fontos, hogy az utódok is tudják, mi minden történt ezen a kis településen. Mi, utódok büszkék lehetünk az őseinkre. Kötelességünk
minden évben emlékezni, ugyanakkor emlékeztetnünk is kell, hogy ilyen többet ne fordulhasson elő.
Dr. Kásler Miklós miniszter ünnepi beszédében arra a
kérdésre kereste a választ, hogy az erőszakkal vajon
mit akartak a kommunisták elérni. – A lelkünket, a hitünket, a kultúránkat, az egyházunkat, vagyis a lényegünket akarták a kommunisták megsemmisíteni
– mondta a politikus. – Áldozatok mindig voltak, akik
nem engedték a hitüket elvenni, a hitükért feláldozták az életüket. A kommunisták a pócspetri emberektől a hitüket akarták elvenni, de minden ilyen
kísérlet eleve reménytelen, hiszen a szeretet érzése
búvó patakként ott van mindenhol, hogy egyszer
csak hirtelen a felszínre törjön. Vissza kell nyerni a hitünket, hogy ennek szellemében élhessünk tovább.
Kiálltak a hitükért
Emlékező műsort mutattak be a település fiataljai,
majd elmondta gondolatait dr. Simon Miklós országgyűlési képviselő is. Kiemelte, hogy Pócspetri lakói
1948-ban egy emberként mozdultak meg a hitükért,
az iskolájukért, s ezt a hatalommal szembeni ellenállást a kommunista diktatúra kegyetlenül megtorolta. – Pócspetri lakói példát mutattak a hit melletti
kiállásra és a szeretetre – zárta beszédét a honatya.
Köszöntőt mondott Román István kormánymegbízott is. – Sok rendezvényen részt veszek, de kevés
olyan esemény érint meg annyira, mint ez az ünnepség. Példamutató az a szeretet és tisztelet, ahogy a
helybeliek fogadják a vendégeket, s ahogyan megemlékeznek az egykori hősökről. A vallásüldözés itt
kezdődött Pócspetriben, s itt mutatta meg az igazi
arcát a diktatúra. Szerencsénkre, a helybeliek
emberek maradtak az embertelenségben, s most
nekik köszönhetjük, hogy itt vagyunk. - MML

Emlékmenet
a Doni Hősökért
Katonai tiszteletadás
a Don-menti Hősöknek
A Honvédsuli Kadét Program
nyílt emlék túrát szervezett
Szabolcs-Sz.-B. megye (100 +
100 km) útvonalon.
A VII. Emlékmenet a Doni
Hősökért hivatalos szakasza,
a MATASZ hagyományőrző
tagozata által szervezet országos XIX. Doni Hősök Emléktúrának.
A 2. magyar hadsereg 1943.
januári Don-menti harcának,
az ott hősi halált halt, megsebesült, eltűnt, fogságba esett
és a harcokat túlélt tagjainak
emlékére szervezett emlékmenet egyik helyszíne volt
településünk, Pócspetri, melyen katonai tiszteletadás
mellet emlékeztünk a tragikus
eseményekre. Az emlékezés
színhelye a II. Világháborús
emlékműnél volt.
A Pócspetri Nyugdíjas Egyesület égisze alatt működő
Öregfiúk Dalárdája külön műsorral készült erre a történelmi
megemlékezésre.
Ezt követően került sor a korhű fegyverek és ruházat bemutatására.
Menet útvonal 2019. február
17. (Vasárnap):
09:00 Kállósemjén, megemlékezés
10:45 Pócspetri, megemlékezés
12:45 Magy, megemlékezés
14:30 Levelek, megemlékezés
15:50 Apagy, megemlékezés
17:35 Napkor, ingyenes éjszakai szállás (tornaterem,
saját hálózsák és
derékalj)
3.o.
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pályázati lehetőségek
fejlesztési elképzelések

A Nemzeti Együttműködési Alap
2019 évi pályázatai

IGFK

Megjelentek a Miniszterelnökség által
biztosított forrásból a NEA Kollégiumainak a
2019. évre vonatkozó „Civil szervezetek működésének
biztosítására vagy szakmai programjának megvalósítására
és működésének biztosítására fordítható összevont támogatás
2019.” című és a „Helyi és területi hatókörű civil szervezetek
egyszerűsített támogatása 2019.” című pályázati kiírásai.
A pályázatok céljai a
civil szervezetek alapcél
szerinti közösségteremtő,
a hatókörébe tartozó közösség érdekében végzett tevékenységéhez
kapcsolódó költségeinek
biztosítása, civil társadalom erősítése, a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítése
a működési költségeihez
való hozzájárulás révén,
illetve szakmai programjainak megvalósításának
támogatása.
A pályázatok lebonyolításával kapcsolatos feladatokat a Bethlen Gábor
Alapkezelő Zrt. látja el.

című kiírások tekintetében kollégiumonként
eltérő időpontokban:
2019. január 16. – 2019.
február 21. között.

pályázati adatlap kitöltésével juthatnak majd
egyszeri, kis összegű (100
- 200 ezer Ft) támogatáshoz.

A „Helyi és területi hatókörű civil szervezetek
egyszerűsített támogatása 2019.” című pályázati kiírás tekintetében
kollégiumonként eltérő időpontokban: 2019. február 25. és 2019. március
31. között.
A pályázatokat az Elektronikus Pályázatkezelési
és Együttműködési Rendszeren keresztül (EPERben) lehet benyújtani.

A korábbi szakmai és működési pályázat helyett
idén egy "Összevont" pályázat van, melyen belül
vagy tisztán működési
költségekre, vagy pedig
működési és szakmai
költségekre ("vegyes" kategória) lehet pályázni.
A tisztán működési pályázatok egységes tartalommal és feltételekkel,
a "vegyes" (szakmai +
működési) pályázatok
pedig Kollégiumonként
eltérő tartalommal és feltételekkel érhetőek el.
Ennek megfelelően készítettül el a Pócspetri
Nyugdíjas Egyesület, és
az Iránytű Klub pályázatait, amelyről a következő lapszámban részletesen beszámolunk.

A pályázatok beadási Mint látható új elemként
bevezetésre került az
időszakai:
"Egyszerűsített" támogaA „Civil szervezetek mű- tás, amelynek célja a heködésének biztosítására lyi vagy területi hatókörű
vagy szakmai program- kis civil szervezetek támojának megvalósítására gatása.
és működésének biztosí- A pályázók jogosultsági
tására fordítható össze- alapon, beérkezési sorvont támogatás 2019.” rendben, egyszerűbb
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Hagyományőrző
disznóvágás,
civil összefogással

Nyugdíjas
Farsangi Mulatság

Civil és
Intézményi
Harsona!

A Pócspetri Nyugdíjas EgyePócspetri Község Önkor- sület a korábbi évek hagyományzata és Pócspetri civil mányai szerint 2019.02.14-én
szervezetei: Pócspetri Nyug- tartotta a farsangi rendezvéJótékonysági
díja Egyesület, Polgárőrség, nyét.
Iránytű Gazdaságfejlesztő Az egyesületi tagjai nagyon (pótszilveszteri) bál
Klub, a MEMENTO
ötletes jelmezekbe
az Iskolában
1948. június 3.
öltöznek évről - évre.
Pócspetri AlapítMost azonban
2019.01.26-án szombaton
vány, Máltai Szeúgy döntöttek,
19.00 órától, a Pócspetri
retetszolgálat, Mohogy a farsangi
KOSZISZ Királyfalvi Miklós
hos-Menti VadászKatolikus Általános Ismulatságot kükola és Óvoda tantestársaság és a Pócslönlegesen szítülete jótékonysági
petri Közösségéért Enes műsorokkal
gyesület, Tamás
gazdagítják.Az elő- (pótszilveszteri) bált szerveGyörgy Polgármesadásokat követően zett. A vendégek mulatter úr vezetésével csapaté- egy finom és bőséges ebé- tatásáról szokás szerint a Nyípítés, hagyományőrzés céljá- det fogyasztottak el az egye- regyházáról érkező Szécsi
Norbert LK-Beat együttese
ból disznóvágást tartott 2019. sület tagjai és az általuk megmagas színvonalon gondos02. 02-án, a Pócspetri Műve- hívott kedves vendégek. Az kodott. Ezt megtapasztalhatlődési Házba.
idén, a megszokottakon túl, a ta több zenész kollega, így a
Téli időszakban nemcsak a Buji Nyugdíjas Egyesület tag- valamikori Polip zenekar tagcsaládok, a baráti társasá- jait is meghívták erre az évről, ja, a Polip Music Band vezetőgok kedvelt programja a évre magas színvonalon je Csernák Tibor, és neje
disznóvágás, hanem különle- megrendezett jó hangulatú, Mónika is.
ges csapatépítő program is vidám eseményre.
lehet, ahol együtt ízesítheti, Zárásként a talpalávalóról
Felhívás
gyúrhatja a kollektíva a kol- polgármester úr vezetésével
az I. Sz.-Sz.-B. megyei
bászhúst és töltheti majd kós- az egykori Karaván zenekar
tolhatja meg a saját készítésű gondoskodott. Szécsi Norbert Ragadozó gyérítési hétre
a hurkát-kolbászt!
(billentyű) Széles István (szakBüszkék vagyunk Pócspetri szofon), Májer Zoltán (basszus A felhívás célja: Ösztönözni a
egyesületeire, arra hogy gitár), Tamás György (dob), megye vadászait a szőrmés
tevékenyen kiveszik részüket alkotta formáció ezúttal is predátorok gyérítésére.
a mindennapi és a közösségi remek hangulatot teremtett. Lebonyolítási rendszer: Teleéletben egyaránt. Ez a nap is Természetesen nem marad- fonon kell regisztrálni a kategória megjelölésével, majd a
az összefogás jegyében telt.
hatott el a tombola sem.
meghirdetett időszak alatt, a
kiírásban szereplő elejtett
predátorokat gyéríteni.
Az eredményhirdetés napján, s helyszínén terítékre kell
fektetni az elejtett predátorokat, s a terítéken fekvő vad
Felelős kiadó: Tamás György
alapján alakulnak ki a helyewww.pocspetri.hu
zések. Eredményhirdetés
pmhpocspetri@gmail.com
helye, és ideje: Mohosmenti
Vadásztársaság
vadászháza
Főszerkesztő: IGFK
(Pócspetri)
kovjanek@gmail.com
2019. március 22.

Pócspetri
Önkormányzat Hírlevele
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