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Kilencedik alkalommal tartottak
családi napot Pócspetriben
Amikor pedig eljött a pünkösd napja, és mindnyájan együtt voltak
ugyanazon a helyen, Hirtelen hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgás támadt
az égből, amely betöltötte az egész házat, ahol ültek.
Majd valami lángnyelvek jelentek meg előttük, amelyek szétoszlottak,
és leszálltak mindegyikükre. Mindnyájan megteltek Szentlélekkel,
és különféle nyelveken kezdtek beszélni; úgy, ahogyan
a Lélek adta nekik, hogy szóljanak” ( ApCsel 2, 1-4).
Pócspetriben már hagyomány, hogy pünkösd
hétfőjén családi napot
tartanak az egyházközség híveinek.
Ebben az évben is a plébánia kertben a gyönyörűen feldíszített színpadon kezdődött meg a
családi nap programsorozata.
A helyi zenészekből álló
zenekar a kántor úr közreműködésével egyházi
énekeket adott elő,
melyet a hívek nagyon
lelkesen fogadtak.

jére hívta fel a figyelmet.
Mária életébe berobbant az Isten, és nem
Mária és József döntötte
el, hogy nekik ki lesz a
gyermekük, hanem Isten
azt mondta, hogy „Én
leszek a ti gyermeketek.”
A szentmisét követően a
hívek Mária-képet kaptak ajándékba.

rekkel szórakoztatva a
gyerekeket és felnőtteket egyaránt.
Közben a gyerekek és
felnőttek egyaránt megtalálták a lehetőségeket
a maguk szórakoztatására.
A színvonalas rendezvényen a kállósemjéni
kézműves csoport tagjai
is részt vettek, ők abban
segítettek, hogy a jelenlévők otthonaik díszítészéhez szebbnél szebb
ajándéktárgyakat készítsenek.

Ezután átadásra került a
Közösségi Tér, amelyet a
plébánia épület pincéjében alakítottak ki.
A plébános elmondta,
hogy ez az épület csoportfoglalkozások, mozi,
Szenes István atya szent- közösségi rendezvény Köszönetüket fejezzük ki
misén köszöntötte a hí- színhelyéül fog szolgálni. a helyi önkormányzatnak
az ebédért, amelyet a
veket a nap mottójával:
„Az én örömöm legyen Ezt követően Balázs Vik- helyi Napközi Otthonos
tória lépett a színpadra Óvoda és Konyha dolgobennetek.”
István atya homíliájában Kovács Kati dalaival, ö- zói készítettek el.
Mária szerepére, igen- rökzöld Neoton slágeHolp Andrea
„Amit látsz, az a hír, amit tudsz, az a háttér,
sajtóapostol
amit érzel, az a vélemény” - Lester Markel
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Ember Judit Pócspetriről mesélt
A Duna Televízió megismételte a dokumentumfilmes Ember Judittal
(1935–2007) 2002-ben készített harminc perces riportfilmet.
A fő téma a rendezőnő Pócspetri című dokumentumfilmje,
és annak utóélete volt. Ez önmagában is izgalmas Június 10-én Budapesten (OlPócspetriben mutatta meg
igazi arcát a velejéig romlott,
mocskos kommunista világ,
ahogy felléptek a velük egyet nem értő kisemberekkel
szemben. Pócspetriben a
történések idején még maga
Kádár János is megjelent,
hogy meggyőződjön róla,
milyen sikeres koncepciós
per keretében félemlíteni
meg a magyar vidéket!
A keresőbe beírva a rendezőnő nevét és a film címét,
a következő bejegyzést találtam:
Ember Judit – egyéb filmjei
mellett – több nagyszerű,
rendszerváltó hosszú-dokumentumfilm rendezője. Egyik
legfontosabb ilyen filmje –
mondhatjuk fő műve – a
Pócspetri, amellyel egy teljes
falut juttat el – gyakorlatilag is
a perújrafelvételhez – ahhoz,
hogy súlyos és hamis vádak
alól csaknem 50 év múltán
rehabilitálják őket. A filmet
pontosan 20 évvel ezelőtt
készítette Ember Judit, amely
a rendszerváltásig betiltott
film volt.
Hogyan, miként talált rá annak idején erre a témára és
tartott ki hűségesen a film elkészültéig és továbbra is a falu mellett, és még mi minden
újabb „MEGLEPETÉST” tartogatott számára is a film utóélete, egészen napjainkig –
erről vall a rendezőnő ebben
a félórában. Ugyanis az ő
talentuma ezekben a történetekben lelhető fel a legplasztikusabban.

történetsor lenne, de mint
mindig, valami újjal lep meg
bennünket Ember Judit, valami olyan történetet mond
el "Pócspetrivel" kapcsolatosan, melyet még nem
mondott és nem mondhatott
el senkinek.
A pócspetri ügy igazi kirakatper volt. 1948-ban a kommunisták már túl voltak a kékcédulás választási csaláson.
Kimondták, hogy MINDEN A
MIÉNK! És elvették az egyházi
iskolákat is.
A pócspetri iskolára 1948.
június 3-án került sor, de a
történet elhúzódott egészen
június 11-ig. Pócspetri (Szabolcs megye) lakosai az esti
litánia után a községháza udvarára vonultak, s ott egyházi
énekeikkel, imáikkal igyekeztek befolyásolni az ülésező
községi vezetőséget, hogy
népiskolájukat ne vegyék el a
katolikus egyháztól.
Innen kezdődik az igazi bolsevik mese:
Két rendőr erőszakkal próbálta kiszorítani az embereket a
térségről, miközben Takács
Gábor rendőr őrvezető puskájával véletlenül agyonlőtte
magát.(!) A megjelent ÁVHkatonák Asztalos János plébánost, Som István tanítót és
Királyfalvi (Kremper) Miklós
adóügyis jegyzőt, Kremper
Ferenc napszámost és Vitéz
Gábor földművest letartóztatták, a falu felnőttjeinek
nagy részével együtt megverték, hárman később belehaltak sérüléseikbe.

ti Vilmos elnökletével kidolgozott hamis föltevés alapján) rögtönítélő bíróság tárgyalta az ügyet. Június 11-én
hirdettek ítéletet: Asztalost és
Királyfalvit halálra, Somot
életfogytiglani, Krempert 12
év, Vitézt 10 év fegyházra
ítélték, Királyfalvit még aznap
éjjel fölakasztották (a budapesti Rákoskeresztúri temető
298. sz. parcellájában földelték el, jeltelen sírban); az akasztásra vezetett plébános
büntetését Tildy Zoltán köztársasági elnök (1946. február
1-jétől 1948. augusztus 3-áig
töltötte be ezt a posztot) életfogytiglani fegyházra változtatta.
Az állami propaganda egyházellenes kampányá-ban
kihasználták a rendőr véletlen halálát. A nemzetgyűlés
1948. június 16. napjával államosította az egyházi iskolákat.
Ember Judit 1982-ben forgatott dokumentumfilmjét elkészülte után azonnal betiltották, majd 1989-ben kerülhetett újra elő, és sor került a
perújrafelvételre.
A dokumentumfilm civil szereplői a bíróság előtt is el
kellett, hogy mondják mindazt, amit a filmben elmondtak. Sokszor kaptak egészen
cifra kérdéseket a jogban
járatlan civilek…
Végül is 1990. január 17-én a
Fővárosi Bíróság semmisnek
nyilvánította az ítélete-ket,
kimondta az elítéltek
ártatlanságát.
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1990 után találkozott egy
újságírónővel Ember Judit,
miután a sajtóban nyilvánosságot kapott az a tény, hogy
a Fővárosi Bíróság semmisnek
nyilvánította az ítéleteket.
Ez az újságírónő kommunista
volt, addig nem állt szóba a
rendezőnővel, pedig egy
bérházban laktak, csak egyik
az egyik végén, a másik a
másikon.
Ez az újságírónő elmondta,
hogy járniuk kellett különböző gyorstalpalókra. Egy férfi
kollégájáért – akit Ember
Judit is ismert – a tanfolyamra
rendszeresen jött a fekete
autó, és elvitte. Mert ez az
újságíró ávós volt… Az ávós
idegállapota megromlott, és
áthelyezték kulturális vonalra.
Időnként mégis mesélt a
mocskos múltjáról, és az újságírónőnek elmondta, hogy
ő lőtt Pócspetrin!
Tehát ma már világos kell,
hogy legyen mindenki számára, hogy milyen mocskos
provokáció volt. Ez az ávós
lőtte le a rendőrt. Szó sem volt
arról, hogy Takács Gábor
rendőr véletlenül lőtte agyon
magát…
A lövés után pokollá tették a
falu életét a kommunisták!
1990-ig viselte a billogot!
Egy, a beszélgetés idején
már nagyon idős ember, aki
a dokumentumfilmben is
szerepelt, elmondta Ember
Juditnak, hogy ő tudta, hogy
nem Takács Gábor lőtt.
Vita volt, hogy egy lövés dörrent, vagy kettő. A lényeg
nem is az, hanem az, hogy ez
az idős ember bevallotta
Ember Juditnak, hogy elkapta a harctéri idegesség, és le
kellett egy bokorban guggolnia. Amint ez bekövetkezett,
kb. tőle két méterre egy
szintén guggoló helyzetben
lévő férfit látott.

Egy ideig farkasszemet néztek, és abban a pillanatban a
másik guggoló ember fegyvere eldördült.
Sokáig moccanni sem mert,
mert attól reszketett, hogy az
elkövető, mivel felfedezte őt,
ő következik! Ezt a titkot nem
akarta a sírba magával vinni.
Ember Juditot Pócspetri község önkormányzata díszpolgárává fogadta. Sok kedves
ismerőse lett a faluban,
akikkel haláláig tartotta a
kapcsolatot.
Vajon hány Pócspetri és hány
titok van még ebben az
országban?
Hogyan lehetséges az, hogy
itt az áldozat még mindig áldozat, a kínzó vagy leszármazottja meg haszonélvező?
Amíg ezen a gyalázaton nem
változtat akár a fülkeforradalom, akár egy igazi forradalom, addig nem lesz magyar felemelkedés, maradunk a dagonyában!
Anton

Emlékeztető:
„A kommunistánál kártékonyabb és veszélyesebb embertípust még nem produkált a történelem.
Cinizmusuk, szemtelenségük,
hataloméhségük, gátlástalanságuk, rombolási hajlamuk, kultúra- és szellem-ellenességük elképzelhetetlen
minden más normális, azaz
nem kommunista ember számára.
A kommunista nem ismeri a
szégyent, az emberi méltóságot, és fogalma sincs arról,
amit a keresztény etika így
nevez: lelkiismeret.
A kommunista eltorzult lélek.
Egészséges szellemű európai
ember nem lehet kommunista!
Nincs olyan vastag bőrt igénylő hazugság, amit egy
kommunista szemrebbenés
nélkül ki ne mondana, ha azt
a mozgalom érdeke vagy az
elvtársak személyes boldogulása kívánja.”
(Alekszander Szolzsenyicin)

Magánlátogatást tett Pócspetriben
Kövér László az Országgyűlés elnöke
Rövid magánlátogatást tett
Pócspetriben Kövér László az
Országgyűlés elnöke, megyei
és térségi vezetők, képviselők
kíséretében.
Település nevében fogadta
Tamás György polgármester.
Az eseményen részt vett az
egyház képviseletében Tisztelendő atya, helyi intézmény vezetők és civil szervezetek képviselői.
Bemutatásra került az 1948as eseményeket reprezentáló kiállítás, a Pócspetri
Büszkeségpont.
Szóba kerültek a helyi aktualitások és a jövőbeni fejlesztési elképzelések, tervek is.

Egyébként a települési megemlékezéseken a legmagasabb szintű egyházi és világi,
közjogi méltóságok részt szoktak venni. (Pl: Erdő Péter bíboros, érsek, falunk szülöttje
dr. Veres András püspök, a
MKPK elnöke, Bosák Nándor
debrecen-nyíregyházi püspök, Kocsis Fülöp görögkatolikus érsek, Szocska Ábel grk.
megyéspüspök, Semjén Zsolt
miniszterelnök-helyettes,
Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter, Dr.
Latorcai János Országgyűlés
alelnöke, dr. Kásler Miklós, az
emberi erőforrások
minisztere, stb..)
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Beszámoló a Pócspetri
Önkormányzat és az Iránytű Klub
által szervezett Bringás Hétvégéről
„Közeli helyeken, dombokon-hegyeken…”,
és a „Mária sugara” – kerékpárostúra
Tervezett úticél: Nyíregyháza
- Tokaj (60 km.) + Tarcal, és a
Kopasz-hegy (30 km.)
A tervezett útvonal: Pócspetri
/Máriapócs – Nyíregyháza
kisbuszokkal, és autókkal.
Majd kerékpárral Nyíregyháza Tokaji úti MOL-kút Rakamaz fagyizó (20 km.) –
Tokaj főtér (30 km.) – Kistokaj
(35 km.) - Tarcal (40 km.) – Tokaji-hegy TV-torony (45 km.) –
Vissza Nyíregyre az autókhoz
(60/90 km.)
A tervezett indulás: 2019.05.
25. Máriapócs 7.45.-; Pócspetri 8.00.- Nyíregyháza 9.00.A tervezetteknek megfelelően két kisbusszal, és két személyautóval időben indult el
a kerekezők népes csapata.
Szükség is volt a pontos és korai indulásra, mert ezen a napon tartották meg, a nagyszabású, igen jelentősen
beharangozott Bringa Piknik
(Nyíregyháza - Tokaj) kerékpáros rendezvényt.
Természetesen lehetőségünk
lett volna ehhez a programhoz is csatlakozni, de tekintettel a várható nagy tömegre
úgy döntöttünk, hogy külön,
és korábban indul a csapatunk, valamint egy opciós,
hegymászó szakaszt is beépítünk. Így viszont nem voltunk ott Nyíregy Főtéren a 10
órás induláskor, s nem részesültünk a frissítőpontok szolgá1tatásaiból. Ugyanakkor
elkerültük az óhatatlanul veszélyforrást jelentő tömeget.
Ennek ellenére sajnálatosan
nem úsztuk meg baleset-

mentesen a túrát. Bekövetkezet az, amire az indulás
előtt fokozottan felhívtam a
figyelmet. Az elkülönített és
ráadásul jó minőségű, viszonylag széles kerékpárút
ad egy hamis biztonság érzetet. Óhatatlanul lankad a figyelem. Így történhetet meg,
hogy Tokaj előtt, a főút mentén betonterelőkkel leszűkített katlanban a korlátban
megakadva egyik gyerek kerekezőnk felborult. Neki, az
ügyes esésének köszönhetően nem lett semmi baja, viszont az utána érkező felnőtt
már nem tudott megállni, és
az eséskor kitámasztott keze
törést szenvedett.
Mindezt nem láthattam, hisz
már az első pihenőnél Nyírteleken elköszöntem a többiektől. Ugyanis adva volt a lehetőség, hogy ha már elkerekezünk Tokajba, újra megkóstoljuk a Nagykopaszt, az odaúton hosszasan látható csábítóan hívogató hegyet is.
Ezzel a lehetőséggel végül is
főszervezőként már a csakazért is állapotban kerülve
kizárólag én éltem. A többiek
a híres hallevet, a sült csülköt,
és egyéb más finom ebédet
választották.
Viszont Tokaj főterén a látnivalókon túl, a szokásos sokszínű termelői/kézműves kirakodó vásár, a szervezett sport és
kulturális programok így a
Karmapirin koncertje már
mindannyiunkra várt.
Itt találkoztunk a Budapestről
Csíksomlyóra, a pünkösdi bú-

csúra, Ferenc pápa látogatására tartó Mária Utas kerékpárosokkal. Este pedig Máriapócson velük közösen a
Hungaricum Vendégházban
elfogyasztott vacsora, s jófajta borok után, a Pápa téren újra meghallgathattuk a
Karmapirint, előtte a pócspetri Periscop zenekart (!), záráskánt pedig a Bikinit. S
joggal elénekelhettük: „Közeli helyeken, dombokon, hegyeken, Most is visszhangzik a
léptem. Itt ül az idő a nyakamon, Kifogy az út a lábam alól. Akkor is megyek, ha nem
akarok! Ha nem kísér senki utamon.”
Másnap a szintén közös reggelit követően egy kisebb
csapattal felmentünk a Nemzetünk Szentélye főterére,
ahol a Kegytemplom előtt
Kocsis Fülöp a Hajdúdorogi
érsek-metropolitája áldásába részesültünk. Innen tovább kísértük a pünkösdi búcsúra, Ferenc pápa látogatására tartó kerékpárosokat
a Máriapócs – Nagykároly
útvonalon. Voltak, akik Nyírgyulajon, voltak, akik Nyírbátorban, majd a határátkelőnél, illetve Nagykárolyba
köszöntek el, s kívántak Buen
Caminót, további Jó Utat az
Atya István görög katolikus
pap által vezetett kerekezőknek. Ezen a túrán is
stílszerűén szólhatott az ének,
a „Mária, jó anyánk”.
Kovács János
Iránytű Klub túraszervezője
4.o.
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pályázati lehetőségek
fejlesztési elképzelések

Ingyen laptop pályázat - A digitális tudásért!

IGFK

Nemzetünk Digitális Fejlődéséért Európai Alapítvány pályázatot hirdet!
Ismét lehet pályázni Ingyen laptopra!

Pályázható eszközök:
Laptopok: Dell, Acer, Lenovo... i3 - i7 -es típusok
alkalmasak Windows
rendszerek futtatására, 4
A pályázaton részt vehet - 8 GB RAM felszereltek,
és támogatásban része- merevlemez ... stb.
sülhet magánszemély,
nyugdíjas, tanuló, csa- Tabletek: Android operálád, cég, vállalkozó, ős- ciós rendszerrel. Huawei,
termelő, alapítvány, in- Lenovo, Samsung... típutézmény, önkormányzat, sok lehetnek.
egyéni vállalkozó, óvoda, iskola, szociális szö- Asztali számítógépek:
vetkezet, bármely szer- i3 - i7 -es, 4 - 8 GB RAM
memória, HDD ... stb.
vezet.

számláló, kalória számítás, megtett távolság, a
szív-frekvencia és az oxigén mérése a vérben, az
alvásidő mérése, figyelmeztetés a hosszan tartó
ülésre, figyelmeztetés a
vízfogyasztás mennyiségére.

Okosórák, 32 Gb memóriakártyával: sportolóknak, nyugdíjasoknak, betegeknek segít a vérnyomás mérésében, emlékeztető jelzés a gyógyszer bevételében, lépés-

Szórakozás, a 32 Gb -os
memóriakártya lehetővé teszi a zenehallgatást, filmnézést, fotók tárolását, mobil alkalmazások, facebook, youtube ... stb. használatát.

Az Ön pályázatát is várják! A pályázaton bárki
részt vehet, aki hibátlanul
beküldi a pályázati adatlapot, a honlapon leírt
feltételek szerint!
Honlap:ingyenlaptop.hu

Nemzeti Együttműködési Alap Egyedi Kérelem
„Egy nemzet, egy emlékezet - Határokon átívelő
kulturális kapcsolatok erősítése Pócspetri és Szatmárnémeti között”
Határokon átívelő kulturális kapcsolatainkat szeretnénk bővíteni, és erősíteni az Önkormányzat
felkérésére, a Pócspetri
Közösségéért Egyesület
nevében az Iránytű Klub
által megírt Nemzeti Együttműködési Alapos
pályázati projekt sikeres
megvalósításával.

A projekt keretében egyrészt „Emlékezzünk, hogy
emlékeztessünk!” címmel a határon túli testvértelepülési és civil kapcsolatok bevonásával,
2019. augusztus 17 - 20.
között egy nagyszabású
megemlékező hétvégét,
ünnepi programsorozatot szervezünk.

Másrészt szeretnénk elősegíteni a társpályázó, a
Szatmárnémeti Cultur Art
Egyesület által, több mint
20 szatmári civil szervezettel közösen szervezett
„XVIII. Partiumi Magyar
Napok” megrendezését, 2019. augusztus 20és 25-e közötti
időtartamban.
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Pócspetri Könyvtári,
Információs és Közösségi Hely
Író- olvasó találkozó Balázs Ágnessel,
a Lufi - könyvek szerzőjével.
„Ha szívedben ott a szeretet, legyőzhetetlen
maradsz mindörökké”olvashatjuk Balázs Ágnes
honlapján.
Az írónő, aki egyben színművész, színpadi szerző,
zeneszerző, rendező és
műsorvezető, mint a kiskamaszok körében népszerű Lufi-sorozat szerzője látogatott el szeretett településünkre, Pócspetribe.
A Pócspetri Könyvtári Információs és Közösségi
Hely szervezésében az
iskolában tartott író-olvasó találkozót.
Az interaktív foglalkozáson megismerhettük az
írónő munkásságát, érdekes, figyelemfelkeltő
részleteket hallottunk a
Pöttyös regényeiből.
Bájos, kedves egyéniségével sikerült elbűvölnie
a nagy létszámú közönséget.

Egyre többen olvassuk a
Lufi-könyveket!
BALÁZS ÁGNES (Budapest, 1967.március 25.)
Író, regények, prózai zenés színpadi művek szerzője, dalszerző, dal-szöveg és forgatókönyvíró.
1993-ban végzett a Színház- és Filmművészeti Egyetemen, Iglódi István
osztályában. Pályafutását színművészként 1991ben kezdte a Nemzeti
Színház társulatában.
Mint színpadi szerző 2001ben mutatkozott be a
nagyközönségnek az „Isteni show” című musical
szövegkönyvírójaként és
zeneszerzőjeként.
Első regénye, az "Andersen, avagy a mesék meséje", 2003-ban jelent
meg. Azóta a Lufi-sorozatának kötetei - ajánlott és kötelező olvasmányokká váltak az általános iskolákban.

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

Civil és
Intézményi
Harsona!
Emléklap
a Petri Öregfiúknak
Tarpa Nagyközség Önkormányzata, az NMI
Művelődési Intézet és a
Vass Lajos Népzenei Szövetség a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat támogatásával 2019. június 3-án
Tarpán rendezte meg a
XLIV. Megyei Népzenei
Fesztivált.
A Petri Öregfiúk ezen alkalommal is szokásosan
sikeresen szerepeltek,
amelyet a szép számú
közönség vastapssal, a
szervezők pedig egy Emléklappal jutalmazott.

A Pócspetri
Nyugdíjas Egyesület,
Eseménydúsan telt el ez
a nyári hónap is. Június 3án Asztalos János, Királyfalvi Miklós és az elszenvedettek emlékét őrző
táblánál koszorút helyeztünk el. De volt nótázással szalonna sütés
helyben, és kirándulás
Nagyarban. Valamint
jártunk Rakamazon a
Látogatói központban is.
k

e
i Hír

Petr

6.o.

