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Tisztelt Olvasók, Kedves Pócspetriek!
Községünk polgármestereként, a képviselők támogatásával
2014-től az önkormányzati ciklus kezdete óta
kis településünk fejlődése, az itt élők komfortérzetének
javítása, a kisközösségek működtetése, vagyis
Pócspetri lélekszám megtartó erejének növelése a célunk.
Ennek érekében elkezdtük fokozatosan, fontossági sorrendek betartásával a fejlesztéseket, az
ilyen célú beruházásokat
megvalósítani.
A fontossági sorrendek
betartását néha felborítják az aktuális pályázatkiírások, ennek ellenére is sikerült céljaink
nagy részét megvalósítani.

megemlékezést. A 72 órán belül kivégzett Királyfalvi Miklós földi maradványainak temetése a
Pócspetri Díszsírhelyen a
70. évfordulóra megtörtént. Ennek tiszteletére
Büszkeségpontot alakítottunk ki, kiállítás formájában. Az esemény jelentősége miatt a Kormány 97/2018 (V.25.)
döntésével a Pócspetri
Polgármesteri Hivatal éElső lépésként az óvo- pületét (egykori Irinyi-kúdánk teljes körű felújítá- ria) történelmi emléksát vettük célba, ez hellyé nyilvánította.
szemmel láthatóan sikerült is.
Erősítettük a kulturális
csapatainkat, akik mélA Pócspetri történelmi és tón viszik településünk
kulturális események hírnevét országos szinten
megszervezésénél fon- és határainkon túl is.
tosnak tartottuk az 1948.
június 3-án történt sajná- 2018-ban ötödik alkalatos baleset következ- lommal szerveztük meg a
tében meghurcolt, meg- Szilveszteri Jótékonysági
kínzott emberekről való bálunkat a Pócspetri Kö„Amit látsz, az a hír, amit tudsz, az a háttér,
amit érzel, az a vélemény” - Lester Markel

zösségéért Egyesülettel.
A bevételből 5 ingatlant
vásároltunk, amit három
fiatal párnak továbbadtunk ugyanazon az áron,
mint ahogyan megvásároltuk. Szintén ebből a
pénzből térfigyelő kamerarendszert építettünk ki
a temetőn és a játszótéren. Mind a két rendszer tovább fejleszthető.
Harmadik alkalommal
rendeztük meg a Nemzetközi Képzőművészeti
Alkotótábort, ahol minden évben 10-12 képzőművész vesz részt, és két
darab itt készült képet,
vagy kültéri alkotást itt
hagynak településünkön. Az Alkotótábor művészeti vezetője minden
évben az itt élő Stefan
Gnandt festőművész.
Önzetlen munkáját ez
úton is megköszönöm.
k

e
i Hír

Petr

1.o.

Sikerült megoldanunk a
laborvizsgálatot. Ezáltal
fekvőbetegeinkhez pénteki napokon házhoz
megy a szakasszisztens, a
járó betegek pedig a
keddi napokon vehetik igénybe a laborvizsgálatot Máriapócson, így
nem szükséges Nyíregyházára vagy Nyírbátorba utazni az említett vizsgálatok elvégzéséhez.
Hétvégi és ünnepnapokon orvosi ügyeleti plusz
ellátásra van lehetőség
10-13 óráig. Ezt Máriapóccsal közösen működtetjük, Máriapócson.
Önkormányzatunknak sikerült önerőből aszfaltburkolattal ellátni a Magyi utat, szintén önerőből tetőhéjazat cseré-jét
végeztük a Gondozási
Központon.
Új aszfaltburkolatot kapott a Petőfi út, Kossuth
út és Rákóczi út egy
része, és a Napkori út
teljes szakasza. Ezek egy
része pályázati pénzből,
egy része önerőből valósulhatott meg.
Sikerült az Egészségházunkat teljesen felújítani.
Nagy szükség is volt erre
a beruházásra. Településünknek egy kiemelt,
szép színfoltja és nem
utolsó sorban a funkciójának teljes mértékben
megfelelő és mindenki

megelégedésére szolgá- Célunk a fiatal generáló, modern létesítmény- ció megtartása, új munnyel gyarapodhattunk.
kahelyi lehetőségek hozzásegítésével is, az időAz Új évben Húsvét előtt sebb korosztályról való
kezdjük az önkormány- gondoskodás, a Pócszati konyha felújítását, fel petriért tenni akaró kölesz szerelve modern zösségek fejlesztése, sekonyhai eszközökkel, gé- gítése. Pócspetri Község
pekkel, ezzel is elősegítve Önkormányzata és képa zökkenőmentes üze- viselő-testülete igyekszik
meltetést.
szebbé és biztonságosabbá tenni kis települé5. éve működik a köz- sünket, hisz itt élünk, elmunkaprogram: helyi ér- köteleztük magunkat atékteremtés- ahol beton- zért, hogy tőlünk telhető
elemgyártás, a közút és módon fejlesszük, szépítföldút programban kar- sük szeretett községünbantartási munkálatok ket, Pócspetrit.
és a mezőgazdaság, ahol megtermeljük a kony- Tamás György
hára szükséges nyersa- polgármester
nyagokat és még értékesíteni is tudunk. A prograEgyesületi
mok keretein belül becsapatépítés
szerzésre került mezőgazdasági erőgép és mun- Pócspetri Község Önkorkagépei, illetve minden mányzata és Pócspetri
olyan eszköz, ami a tele- civil szervezetei: Pócspülésüzemeltetéshez és petri Nyugdíja Egyesület,
a programok végrehaj- Iránytű Gazdaságfejlesztő Klub, MEMENTO
tásához szükségesek.
1948. június 3. Pócspetri
52 férőhelyes urnafalat Alapítvány, Polgárőrség,
építettünk a temetőre, Máltai Szeretetszolgálat,
ami bővíthető 39 urna- Mohos – Menti Vadásztársaság és a Pócspetri
szekrénnyel.
Közösségéért Egyesület
Önkormányzat tervei kö- Tamás György Polgárzött szerepel még a Köz- mester úr vezetésével
ségháza teljes felújítása, csapatépítés, hagyoa mögötti tér kialakítása, mányőrzés céljából diszrendezvények megtar- nóvágást szervez 2019.
tására, kulturális és gaszt- 02. 02-án, a Pócspetri
ronómiai összejövetelek Müvelődési Házban.
megszervezésére.
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Erdő Péter részvételével emlékeznek
Pócspetri mártír sorsú plébánosára
a kommunizmus emléknapján
Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek
február 25-én, a kommunizmus áldozatainak emléknapján
szentmisét mutat be a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei
Pócspetriben, majd megkoszorúzza a koncepciós perben
halálra ítélt egykori plébános, Asztalos János emléktábláját.
Erdő Péter ezt követően részt vesz a Királyfalvi Miklós Katolikus
Általános Iskolában tartott emlékünnepségen is, melyen
beszédet mond Kásler Miklós, az emberi erőforrások
minisztere; Tamás György, Pócspetri polgármestere; Simon
Miklós országgyűlési képviselő és Seszták Oszkár, a SzabolcsSzatmár-Bereg Megyei Közgyűlés elnöke.
2018-ban volt a pócspetri események 70. évfordulója. Ehhez
kapcsolódva tavaly ősszel a plébánia filiájában, a máriapócsi római katolikus templom előtti téren megáldották
Mindszenty József bíboros, esztergomi érsek szobrát.
Éppen ezért Erdő Péter bíboros először Máriapócsra látogat,
ahol megkoszorúzza a Mindszenty-szobrot, majd imádkozik a
kommunizmus áldozataiért a kegytemplomban. Ezután részt
vesz Pócspetriben a 4 órakor kezdődő megemlékezésen.
Szenes István SFV, Pócspetri plébánosa kiemelten fontosnak
tartja elődje, Asztalos János plébános emlékének ápolását, a
történelmi hűség fényében. Hetven éven keresztül élt az
emberek tudatában az a hamis vád, hogy az 1948-as
pócspetri események kirobbanásáért a pap volt a felelős,
mert szembeszállt az államhatalommal. Megfélemlítésük
okán ezt kellett mondaniuk a plébános sorstársainak is, akik
szintén elszenvedték a bebörtönzés szenvedéseit.
Asztalos János plébános, kanonok, pápai káplán 1945-ben
lett Pócspetri plébánosa. Három évig szolgált a faluban. 1948
-ban a kommunista hatalom vallásüldözésének egyik eleme
volt az egyházi iskolák államosítása, és már akkor elkezdték
üldözni a kommunista párt és az államosítás ellen tiltakozó
Mindszenty József hercegprímást. Pócspetriben június 3-án,
Asztalos János plébános kezdeményezésére nagygyűlésen
tiltakoztak a hívők az iskola államosítása ellen. A kivezényelt
két rendőr egyikének kezében elsült a kibiztosított fegyver, és
a lövedék a saját testébe fúródott. A környékbeli rendőrök
megérkezése után a tüntetés általános lövöldözéssé fajult.
Alig nyolc nappal a véres események után a budapesti
statáriális bíróság Asztalos János atyát mint felbujtót és
Királyfalvi Miklóst, a falu jegyzőjét koncepciós perben halálra
ítélte. Az utóbbin a halálos ítéletet végre is hajtották, míg a
plébános ítéletét életfogytiglani börtönre változtatták. Nyolc
évet ült börtönben, a legkegyetlenebb kínzásoknak vetették
alá; Mindszenty Józseffel egyszerre szabadult 1956-ban.
Forrás: Öröm-hír Sajtóiroda / Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

Civil és
Intézményi
Harsona!
Készülünk a „20 éves
az Iránytű Klub, 5 éves
a Klub-zenekar”
programra
Az Iránytű Klub Karácsonyi
rendezvényén meghirdetett
módon az Iránytű Klub-zenekar megtartott az újévi első
próbáját!
Szerencsére nem hogy csökkenne a zenekar létszáma,
hanem újabb két taggal bővült is, így 25 (!) fő jó, újév
köszöntő hangulatban kezdte el 2019.01.03. 18.00-órától
az erre az évre szóló fellépések próbáit. Ezúttal a helyszín
nem a Teleház zenekari próbahelye, hanem a Művelődési Ház nagy terme volt,
mert a projektoros kivetítőt is
igénybe vettük a gyakorláshoz. Elsősorban készülünk a
„20 éves az Iránytű Klub, 5 éves a Klub-zenekar” programra, de más fellépésekre is.

Nyugdíjas Farsang
A Pócspetri Nyugdíjas Egyesület a korábbi évek hagyományai szerint 2019.02.14-én
tartja a farsangi rendezvényét.
Az idén, a megszokottakon
túl, a Buji Nyugdíjas Egyesület
tagjait is meghívták erre az
évről, évre magas színvonalon megrendezett jó hangulatú, vidám eseményre.
3.o.
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Sokfelé mennek „haza”, sokfelől jönnek „haza”
http://www.frissujsag.ro/sokfele-mennek-haza-sokfelol-jonnek-haza/
Stefan Gnandttal, a magyarországi Pócspetriben élő,
mezőfényi születésű, Nagykárolyhoz igen sok szállal kötődő
alkotóművésszel beszélgettünk a mögöttünk álló évről, a terveiről,
a világunkról, de például a sajátságos sváb-magyar identitásról is.
— Milyen reményekkel vág
neki az új esztendőnek Stefan
Gnandt művész úr? Mik a
vágyai, illetve mik a félelmei?
— Reményeim 2019-re? Maradjak egészséges, legyen
erőm dolgozni! Remélem,
hogy még néhány szép évet
töltünk együtt a feleségemmel… Tehát a reményeim
egy átlagember vágyai. Már
nem tervezek évtizedekre,
hanem évekre, hónapokra.
De terveim, reményeim vannak. Leginkább az aggaszt,
hogy fogynak a barátaim,
kollégáim. Tudom, hogy nem
vagyunk örökké itt, de amikor
mind közelebb a „becsapódás”, akkor kissé elmélázok.
Talán csak és csakis attól félek igazán, hogy annyi mindent meg kellene még csináljak, megrajzolni, megfesteni, hogy kevés az idő… De
nem esek pánikba, egyszerűen folyamatosan és erőmhöz mérten dolgozom. Különleges vágyaim nincsenek,
az idő megtanított arra, hogy
a „mához” igazítsam őket.
Mert örvendeni tudok minden egyes napnak.
— Művészeti tevékenység
szempontjából milyen volt az
előző éve?
— 2018 nem volt egy rossz év.
Sorsdöntő fordulatok nem
voltak benne, hál' Istennek!
Művészeti szempontból
közepesen, mondjuk erős
közepesen teljesítettem.
Lehetett volna több is.

Mezőfényen forszíroztam egy
akciót, eseményt még májusban: Prógli Éva zenepedagógus, kórusalapító és kórusvezetőnek post mortem emlékplakettet helyeztünk el a
templom falára. A plakett
alkotója Bíró Lajos mátészalkai szobrászművész, a nagykárolyi Ady–Marchiş-emlékmű alkotója.
Már február végén elkezdtem a szervezkedést a III.
Pócspetri Nemzetközi Alkotótábort illetően. Egyeztetések
a művészekkel, csapatöszszeállítás, egyéni kérések figyelembe vétele, egyeztetés a polgármesteri hivatallal,
időpont-egyeztetés stb.
Márciusban Szatmáron, a
megyei könyvtárban díjazták
a 2017 novemberében kiadott művészeti albumomat
mint az év legszebb könyvét
a Művészet kategóriában.
Külön hála és dicséret Szakács Liának a segítségért a
grafikai szerkesztésben.
Márciusban a Bihar megyei
Margittán, a Művelődési Házban nyitottam egyéni tárlatot.
Május 18-án megnyitottuk
Muhi Sándorral Szatmáron, a
megyei múzeumban Haller
György retrospektív kiállítását.
Június 3-án egyéni kiállításomnak volt megnyitója
Nagykárolyban.
Június 5–15. között részt vettem, második alkalommal,
Nagyenyeden a II. Interetni-

kus Kortárs Képzőművészeti
Alkotótáborban. Románia
Kormánya Interetnikai Kapcsolatok Ügyosztálya a finanszírozó, magam az északerdélyi német kisebbséget
képviseltem. Külön élmény
volt számomra, hogy a bánáti svábságot Valeriu Sepi,
az egykori legendás Phoenix
együttes alapító tagja képviselte. Ő is Temesváron végezte a Művészeti Fakultást,
mint én…
Július 29.–augusztus 5. között
zajlott a III. Pócspetri Nemzetközi Alkotótábor, 5 országból
érkezett 12 művész. A részt
vevő szobrászművész Tulceából érkezett, az ottani ukrán
kisebbség tagja. Neki a
faanyagot — 2 méter magas,
70 cm átmerőjű — Mezőfényről kaptuk, Prógli József
mérnök úr felajánlása révén.
Október 12-én 20 festménynyel „dekoráltam” a Napkor
községben lezajlott Sváb
Konferenciát.
Október 31-én a nyíregyházi
Őszi Szalonon vettem részt,
mégpedig egy nagyobb méretű festménnyel szerepeltem.
November 2-án indultam
Papp Gábor festőművésszel
Szlovákiába, Tatranska Lomnicára, egy 8 napos nemzetközi képzőművészeti szimpóziumra. Ennyi lett a tavalyi
művészeti aktivitás…
Mondom, nem sok, de mégis
jólesik visszagondolni.
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— Mik a tervei 2019-re?
— Eddig három dolog biztos:
május első felében kiállításom lesz Nagykárolyban, a
kastélyban.
Június 6-án egyéni kiállításom
Mátészalkán, a kulturális központban.
Április 14-én megnyitok egy
csodálatos anyagból összeállított kiállítást Nagykárolyban, a kastélyban, mégpedig válogatást a Miszla Art,
azaz a Tolna megyei Miszlai
Művésztelep anyagából.
A miszlai barokk kúriában
működő alkotóház tulajdonosa a Makay házaspár.
Makay Tamás műépítész
nagykárolyi születésű, ifjúkori
jó barátom. Persze ezen „biztos” pontok mellett rengeteg
„apróbb” tervem is van…
— Alkotásaiban igen gyakran a sváb falvak jellegzetességei tűnnek fel. Lehet ezt az
idillt alternatívaként értelmezni? Mármint Stefan
Gnandt szerint az emberiségnek kevésbé kellene
rohannia, inkább visszatérni
a régi, meghittebb, személyesebb életbe?
— Ami a „tematikai” érdeklődési köreimet illeti… Nos, én
soha nem kötöttem le magam, nem álltam be egy
tematikai irányzat mögé
sem. Persze, hogy gyakran
feltűnik a tájkép- és kompozicionális világomban az „otthon” motívuma. Így például
Mezőfény. Lehet, hogy meglehetősen gyakran. Nem tehetek róla, ez nem csak képzőművésznél történik meg.
Ahogy telik az idő, jó megállni
és visszanézni… Igen, szívesen, utóbb gyakran komponálok képeket, amelyekben
sváb motívu-mok jelennek
meg. Ez iránti érdeklődésem
soha nem múlik el. Nem
vagyok kimondottan sváb

festőművész, de mindig is
büszke voltam a fajtám
kultúrájára…
— Apropó, ön szerint mi vár
ránk összeurópai értelemben
ebben az új évben? Ha jól
értem, a kérdés az európai
identitás és a nemzeti közötti
konfliktus körül bontakozik ki
a legkézzelfoghatóbban.
Stefan Gnandt sváb gyökerekkel rendelkező magyar
ember, német, világpolgár?
— Én már nem rohanok sehova. Meg-megállok, rácsodálkozok mindarra, amit
eddig valahogy láttam, csak
nem néztem meg. A világ
nyitott és furcsa hely lett.
Harminc évvel ezelőtt elhagytam Romániát… Azaz
Erdélyt, mert nekem az volt a
hazám. És majd' harminc év
után ismét közelebb jöttem.
Egyik vagyok a sok közül, akik
sokfelé mennek „haza”, vagy
sokfelől jönnek „haza”.
Néha aggódom, nemigen
magam, magunk miatt, hanem a fiatalokért…
Kereszténydemokrata vagyok. Csak csendesen. Alaposan. Ezzel meg is magyaráztam aggódásom okát,
okait…
Svábnak vallom magam,
igen. Magyar műveltségű (is!)
sváb embernek. Megpróbálok eszerint élni és alkotni.
Tenni próbálok Mezőfényért
is. Néha, több-kevesebb sikerrel… Irányt már régóta
mutatok, évek óta „mutatom”, mit látok, mit érzek.
Hiszen ezért szervezem az
alkotótáborokat is. Megmutatni az embernek a saját
környezetét, amit észre sem
vesz.
— Nemrégiben néztem meg
a „pócspetri eseményekről”
szóló dokumentumfilmet.
Azt, amely annak állít emléket, hogy a szovjet típusú

államhatalom brutális támadást intézett az egyházi iskolák léte mellett kiálló pócspetriek ellen. Milyen abban a
közösségben élni? Ma működik Pócspetriben egyházi
iskola?
— Az év nagy részét Pócspetriben töltjük. Csendes,
biztonságos, tiszta település.
Miért Pócspetri? Tucatnyian
feltették már ezt a kérdést. A
véletlen és tudatosság keveréke. Mindenképpen a határ
magyar oldalán akartunk
megtelepedni, közel a szülőföldhöz. Barátra leltünk, megismertük a települést, katolikus lakosság, felerészben
sváb nevekkel, hát így lett…
Megfogott a szomorú esemény is, ami 1948-ban történt. A pócspetri emberek
összeálltak, kiálltak a kommunista döntés ellen. Elállamosították az egyház iskoláját,
felzúdult a falu, dulakodás a
csendőrökkel, baleset, lövés,
az egyik csendőr meghalt.
Rettenetes retorzió következett, letartóztatások, verés,
kínzás és egy ártatlan fiatalember, a segédjegyző kivégzése. A rendszerváltás után
rehabilitáltak mindenkit. Az
iskola ismét a katolikus egyház tulajdona. Megmondom
őszintén, amikor ezt először
hallottam, még akkor is
halkan mesélték nekem az
emberek.
Jól vagyunk mi itt, Pócspetriben. Szociális tevékenységet is vállalok.
Segítek embereknek német
nyelvű problémáikban. Segítek a rajzoktatásban.
A Pócspetriért Alapítvány /
Egyesület tagja vagyok.
Tesz az ember, amit tud.
Amíg tud.
Megyeri Tamás
Róbert

k

e
i Hír

Petr

5.o.

IRÁNYTŰ

pályázati lehetőségek
fejlesztési elképzelések

Az Iránytű Gazdaságfejlesztő Klub
2018 évi szakmai beszámolója
A társadalmi kohézió erősítése és a közösségfejlesztő tevékenységek
bővítése Nyírkátán (EFOP
-1.3.7-17- 2017-00293)
projekt 2018 évben is
tovább folytatódott.
Ennek keretében áldozattá-, bűnelkövetővé
válás megelőzése érdekében az Iránytű Gazdaságfejlesztő Klub, a Nyírkátai Református Egyház
a Nyírségi Életút Egyesület szakembereinek bevonásával, és a Máriapócsi Rendőrőrs segítségével tavaszon különleges programot szervezett.
Szintén a projekt részeként lett megrendezve a
Nyírkátai Református
Labdarúgókupa április
végén.
A nyár folyamán pedig a
”Közösségépítő és Lélekerősítő” tábort szerveztük
meg a zömében hátrányos helyzetű gyerekek
számára.
2018.12.21.-én a Pócspetri Művelődési Házban
került sor az Iránytű Klub
szokásos Karácsony környéki ünnepi programjára.
Valamint megrendezésre került a két ünnep
között, Máriapócson a

IGFK

Hungaricum Vendégházban a több évtizedes
hagyománnyal rendelkező „TOP-12 asztalitenisz A p e t r i
verseny” is.
civil szervezetek számára a
Nyírkáta mellett, az Irány- Nyírbogáti „Egy Jobb Étű Gazdaságfejlesztő letért Egyesület”, mint
Klubunk, és az Iránytű LEADER helyi akciócsoKlub-zenekarunk több- porthoz nyújtottunk be
ször vett részt, működött pályázatokat: a „Nyírség
közre Kislétai események Értékei” Történelmi – Képlétrehozásában, megva- zőművészeti – Zenei, halósításában.
gyományőrző rendezEz alkalommal Pénzes vénysorozat PócspetriLászló helytörténész kez- b e n , é s a P ó c s p e t r i
deményezésére, az I- Nyugdíjas Egyesület műránytű által írt pályázat- vészeti csoportjainak hanak és a Magyarországi gyományőrző, kulturális
Zsidó Örökség Közalapít- tevékenységéhez kapvány támogatásának csolódó eszközök beszerköszönhetően a Kislétai zése projekt cÍmmel.
Község Önkormányzatnak 12. 000.000.- forintból Az Iránytű Klub-zenekar
lehet a Kislétai Zsidó 2018-ban is tovább folytemetőt felújítani.
tatta az alapítói szándék
szerinti „kulturális misszióPócspetriben pedig az ját”, és az „Emlékezzünk,
egyesületünk közremű- hogy Emlékeztessünk”
ködésével TOP-4.1.1-15- zenés irodalmi - történelSB1-2016-00003 azono- mi műsorfolyam keretésító számú „Egészségügyi ben több és újabb érdealapellátás infrastruktu- kes, s izgalmas előadás
rális fejlesztése, Egész- készült.
ségügyi Központ felújítá- 2018. március 15-én a
sa Pócspetriben” című „Zenélő Falú” rendhagyó
projekt befejezésekép- szereplése keretében
pen 2018.04.04-én került Pócspetriből a Öregsor a teljesen felújított fiúk Dalárdája,
intézmény átadására.
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a Nyugdíjas Egyesület
hagyományőrző csoportja, a Petri Pengetős
Citera zenekar és Énekegyüttes, valamint az Iránytű Klub-zenekar lépett fel az Ünnepi Családi Napon Nyírkátán.
Ugyan ezek a formációk
szerepeltek, az Iránytű
Gazdaságfejlesztő Klub
által írt, és nyertes Nemzetközi Együttműködési
Alap pályázatának köszönhetően a Nyugdíjas
Egyesület szervezésében
Erdélyben Csíkcsomortán az ősz folyamán.
Az egyesületünk Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítványnál
nyert pályázati hozzájárulásával 2018. május 06án Kisléta község holokauszt zsidó áldozataira
megemlékező emlékmű
ünnepélyes átadása,
Papp Bertalan kántornéptanító, Gencsy Albert országgyűlési képviselő emléktábla leleplezési programján is komoly megemlékező műsort adtunk elő a „Találkoztam az Úton” címmel.
Kezdeményezésünkre az
1948-as Pócspetri események jelentősége miatt, a Kormány 97/2018
(V.25.) döntésével, a
Pócspetri Polgármesteri
Hivatal épületét (egykori
Irinyi-kúria) történelmi
emlékhelyé nyilvánította. Pócspetri 1948-as eseményeinek 70. évfordulóján a Történelmi

Emlékhely avatásra, és
Királyfalvi Miklós mártír
síremlékének megáldására a település különféle korosztályait bevonva szintén egy jelentős és
emlékezetes műsort adtunk elő.
Továbbá a szép emlékeket gyarapítják a nyári
táborokat nyitó, és záró
fellépések is.

vártúra; 15 kilométeres
gyalogtúra a Bükkalján
(Cserépfalu – Cserépváralja); Gyalogtúra a
Vöröskő-forráshoz, és
Május elsejei kirándulás
Szilvásváradon; Mátrai
Kirándulás; Újra a Tokaji
Kopasz-hegyen.
Továbbá kerékpártúrák
voltak Tokajba; a Tokaji
Kopasz-hegyre; Balaton
körül; Ausztriába, és OA Pócspetri Nyugdíjas E- laszországba egyaránt.
gyesülettel is folytattuk a
kIváló együttműködé- Mindezekről és az itt nem
sünket. Csak a példa emlÍtettekről részletesen
kedvéért: az Iránytű Klub olvashatók az Iránytű fakezdeményezésére, és a cebook oldalán, valafelajánlott mikrobusz ren- mint az egyesület által
delkezésre bocsájtásá- szerkesztett Pócspetri
val, a Nyugdíjas Egye- Önkormányzat honlapsület termál és gyógy- ján, illetve az ott találvizet kedvelő tagjai feb- ható Petri Hírekben.
ruár hó közepén felkeres- Kovács János
ték Nyírbátorban a Sár- IGFK elnöke
kány Wellness és GyógyNEA - 2019
fürdőt. Nem csak egyszerű és egyszeri fürdőzés Megjelentek a Nemzeti
volt a cél, hanem orvosi Együttműködési Alap
vizsgálaton is részt vettek, 2019. évre vonatkozó
s itt különféle kért és a- „Civil szervezetek műköjánlott kezelések lettek ki- désének biztosítására
írva, amelyet március hó vagy szakmai programközepétől heti két alka- jának megvalósítására
és működésének biztosílommal vettek igénybe.
tására fordítható összeAz Iránytű Sport - Sza- vont támogatás 2019.”
badidő - Életmód cso- című és a „Helyi és terüportja is nagyon aktív volt leti hatókörű civil szervezetek egyszerűsített tá2018-ban.
Többek között az alábbi mogatása 2019.” című
Gyalogtúrákat szervez- pályázati kiírásai.
tük: Újévköszöntő Mászó- Az Iránytű Klub ez évben
túra 2018.01.01; Tokaji TV is felajánlja a pályázat
– toronyhoz; Megyer-he- menedzseri közreműkögyi Tengerszem; Regéci dését!

Sport - Szabadidő - Életmód
Hósapka és évadnyitó gyalogtúra, majd
tempósan a hófödte Kopaszra!
(Az Iránytű Klub elnökének szubjektív beszámolói)
Az idei év első gyalogtúráján
a hófödte Tokaji hegyen jártunk. Új túratársként Zsurkról
csatlakozott hozzánk Dani
volt középiskolai társa, barátja Pócsik Tamás (Pó) is.
Tarcalon, a szokásos helyen
kávéztunk, majd leparkoltunk, s mint mindig lábizmainkat a lépcsőzéssel bemelegítve megcsodáltuk az Áldó
Krisztus szobrát, és onnan
elénk táruló téli panorámát.
Ildi kérésére a bányatavat
megpróbáltuk fentről, és balról megkerülni. Ez nyáron teljesen reménytelennek tűnt,
most viszont messziről áthatolhatónak látszott a szőlőföldeket elhatároló bozontos.
Azonban az egymásba fonódó tűskéságak egyre inkább nehezítették a haladásunkat, majd meghátrálásra
is késztettek bennünket. Így
most is bebizonyosodott a
„járt utat, járatlanért el ne
haddj” közmondás helytállósága. Visszafordultunk, és lényegesen nagyobb kerülővel, végig a piros túraútvonalon a jelentősebb izzadás és
megfázás elkerülése végett
csendes tempóval értük el a
sípályát. Itt üzemelt a felvonó, így viszonylag sokan szánkóztak és síztek. A legnagyobb meglepetésünkre a
pályát üzemeltetők egyik kis
faházába benyitva fűtött
pihenőhelyre leltünk. Eddig
soha sem tudtunk behúzódni
sehova, most meg a lepusztult környezet ellenére a duruzsoló vaskályha melege elégséges volt, hogy a menynyekbe érezzük magunkat.

A magunkkal hozott energiapótló ételek, italok elfogyasztása, a száraz ruházat a
jókedvünket csak fokozta.
A csúcson a látvány és önmagunk gyors megörökítése
után, lefelé egy jó tempót
nyomtunk.
Ez a túranapunk is jól sikerült,
kellemes fáradtságot, és szép
élményt nyújtott. Úgyhogy
reszkess Kopasz az idén még
(remélhetőleg bringával is)
sokszor jövünk!
Kovács János Csaba

Tempósan a hófödte
Kopaszra!
Az újév második hetének havas vasárnapján újra elindultunk, hogy ez alkalommal -a
már többször bejárt útvonalon, a piros turistajelzésentempósan haladva hódítsuk
meg a hófödte Tokaji hegyet.
A friss hó haragosan harapta
a sietős lépteinket.
A túratársak (Ildi, és Dani)
remek erőnlétének köszönhetően már az indulástól valóban intenzíven gyalogolva,
az Áldó Krisztushoz éppen
csak beköszönve, szinte pihenés nélkül értük el a TV-tornyot. A környéket kísértetiesen elrejtő köd, és a súlyos
terheket cipelő hófellegek
miatt, a máskor oly csodálatos panorámába nem gyönyörködhettünk. Szerencsénkre, és a használók legnagyobb örömére a sípálya
üzemelt, így a szárítkozás és
energiapótló étkek, italok
fogyasztására behúzódhat-

tunk a sokak által felfedezett
így meglehetősen zsúfolt, de
jó meleg pihenőhelyre.
A hőmérséklettel egyébként
sem volt bajunk. Ugyan Tokajban az utcai hőmérőn mínusz
négy, visszafelé jövet mínusz
egy fokot láttunk, de a hőérzetünk sokkal kellemesebb
időt jelzett. A tempóhoz sajnos túl is öltöztünk, így alaposan megizzadtunk, még a
visszaúton is. Mivel a műút latyakos volt, és sok autó veszélyesen közlekedett, lefelé is
végig a túra útvonalon mentünk. Az ízületeinket próbára
tevő csúszós, havas úton jó
szolgálatot tettek az egyensúly megtartását is elősegítő
túrabotok.
A szürke kedvtelen köd feljebb szállt, és így már láthattuk a vigyázzállásba helyezkedő zúzmarás szőlőveszszőket, a büszke fehércsipkés
fákat, és fentről a fagyba
dermedt szomorkás bányatavat. Az igen kevés túrázóból egy fiatal pár szemből
érkezve ismerősként köszönt
ránk. Dani egy másik volt
osztálytársa, sportbarátja
Iván a barátnőjével, -kedvet
kapva a faceebokon az előző heti túraleírást olvastán-,
szintén eljöttek megmászni a
Kopasz hegyet.
Fel is vesszük Őket is az Iránytű
Sport Szabadidő Életmód
csoportba, s ajánljuk figyelmükbe, mint ahogyan a
többi túratársaknak is a 2019es évre tervezett gyalogos és
kerékpáros túráinkat.
Kovács János
7.o.
Csaba
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Idén Pócspetriben tartotta évértékelő közgyűlését
2019. január 25-én a Máriapócsi Polgárőr Egyesület,
melynek több éve tagja Pócspetri is
A rendezvényt megtisztelte
jelenlétével:
- Papp Bertalan, Máriapócs
város polgármestere;
- Palóczy Lajosné, nyugalmazott polgármester;
- Somogyi János, a SzabolcsSzatmár-Bereg Megyei Polgárőr Szövetség Elnöke;
-Bári Ottó, rendőr százados, a
Máriapócsi Rendőrőrs Őrsparancsnoka;
-Dr. Kiss Béla, a SzabolcsSzatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Baktalórántházai Járási Hivatalának Vezetője, aki maga is polgárőr.
A közgyűlés meghallgatta
Tamás László titkár, elnökségi- és Zelenyák Ágnes gazdasági vezető, pénzügyi beszámolóját.
Majd ifj. Lőrinc Péter viszzaemlékezett az Egyesület történetére, alakulásától napjainkig.
Somogyi János elmondta,
hogy az Egyesület kiválóan
működik, a különböző Intézményekkel, az Egyházakkal,
civilszervezetekkel, a lakossággal jó az együttműködésük.
Papp Bertalan megfogalmazta, hogy ez több mint önkéntesség és köszönetet
mondott az áldozatos és felelősségteljes munkáért.
A beszámolók jóváhagyása
után különböző elismerések
átadására került sor.

15 éves polgárőr szolgálatért emlék-lapot
kapott:
Lőrincz Péter, Papp Bertalan, Tamás
László, Tamás Ferenc, ifj. Lőrincz Péter, POLGÁRŐRSÉG
MÁRIAPÓCS
Zelenyák Ágnes, Buzga László, Váradi
PÓCSPETRI
István, Rédai János, Mester László
10 éves polgárőr szolgálatért emlék-lapot kapott:
Bakó Tibor, Bihari Gábor, id. Bihari István, Bunya Gábor, Hajas
Pál, Karhut Antal, Haller Béla, Szabó Gábor, Tóth Árpád
Elismerésben részesültek:
Somogyi János, a Sz.-Sz.-B. Megyei Polgárőr Szövetség
Elnökétől: Dr. Kiss Béla, Póti László, Haller Béla, id. Lőrincz Péter
Palóczy Lajosné Máriapócs díszpolgárától: Buzga László
Papp Bertalan Máriapócs polgármesterétől:
Miklóssy András Kálmánné és Bunya Csilla
Tamás György Pócspetri polgármesterétől: Kusnyér Jánosné
A Nyírbátori Rendőrkapitányság elismerését vehette át:
Bihari István, Györkös Szabolcs, Nagy Attila, Bunya Gábor,
Hajas Pál, Rédai János
Nagyné Béres Andrea, a Dudás Miklós Görögkatolikus Két
Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
Intézményvezetője,
a rendezvényeik biztosításában kiemelkedő tevékenységet
végző 5 fő részére előzőleg ajándékcsomagot adott át.
Palóczy Timea

Pócspetri
Önkormányzat Hírlevele
Felelős kiadó: Tamás György
www.pocspetri.hu
pmhpocspetri@gmail.com
Főszerkesztő: IGFK
kovjanek@gmail.com

