Petri Hírek
Pócspetri Község
Önkormányzata

PÓCSPETRI
MAJÁLIS
A Pócspetri Községi Önkormányzat és a civil
szervezetek szervezésében 5. alkalommal
került megrendezésre a
Pócspetri Majális.
A lelkes résztvevőket
nem tántorította el a változékony időjárás sem.
A színes kulturális műsorok, a sport rendezvények és a színvonalas főzőverseny feledhetetlenné tette ezt a napot.
Megköszönjük a szervezőknek, a résztvevőknek,
hogy munkájukkal és
jelenlétükkel emelték a
rendezvény színvonalát.

JÚNIUS 3-ÁN
EMLÉKEZÜNK

2019 év
május hó

4. évfolyam
5. szám

KERÉKPÁRRAL
7 HATÁRON ÁT

REMÉNY
AZ ISKOLA
Pócspetri Önkormányzat TETŐFELÚJÍTÁSÁRA
és az Iránytű Klub szervezésében 2019. 05. 25.
(szombat) - 2019. 05. 26.
(vasárnap) remek kerékpáros program valósult
meg.
1.nap: „Közeli helyeken,
dombokon-hegyeken…
kerékpárostúra” során
Nyíregyháza - Tokaj (60
km.) + Tarcal, és a Kopasz-hegy (30 km.) volt
az úticél.
2. nap: a „Kerékpárral 7
határon át” program részeként „Mária sugara –
kerékpárostúra” során elkísértük Budapestről Csíksomlyóra, Ferenc pápa
látogatására tartó kerékpárosokat a Máriapócs –
Nagykároly útvonalon.
A rendezvény a „Kerékpárral 7 határon át”
programsorozat keretében, az Innovációs és
Technológiai Minisztérium támogatásával valósult meg.
A következő lapszámban ezen túrákról is,
szokásosan, részletesen
beszámolunk.

Ez évben, az 1948. június
3-ai tragikus Pócspetri
eseményekre csendesebben emlékezünk.
A Pócspetri templomnál
Asztalos János emléktáblájánál, és a Községi
Önkormányzatánál lévő
Királyfalvi Miklós és az
elszenvedettek emlékét
őrző tábláknál koszorút
helyzünk el.
„Amit látsz, az a hír, amit tudsz, az a háttér,
amit érzel, az a vélemény” - Lester Markel

Területfejlesztési és Operatív program keretein
belül az önkormányzati
épületek energetikai korszerűsítésére önkormányzatunk pályázatot
adott be.
A pályázat útján 230.
106.601 forint támogatásban részesülhetnénk,
melyből a KOSZISZ Királyfalvi Miklós Katolikus Általános Iskola és Óvoda felújítása lenne a cél.
A pályázat elbírálása
még mindig folyamatban van.

A MAGYAR FALU
PROGRAM
A programramról, s keretein belül beadott pályázatról az előző lapszámban olvashattunk.
Mivel az Önkormányzatnak az Iránytű Klub jóvoltából sikerült határidő
előtt lényegesen hamarabb benyújtani a pályázatot, már a hiánypótlásokon is túl vagyunlk. Itt is
reménykedve várjuk
az elbírálást.
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Sport - Szabadidő - Életmód
Kerékpártúra Mezőfényre, szíves vendéglátás,
és emelem sisakom a résztvevők előtt.
(Az Iránytű Klub elnökének szubjektív beszámolója)
Pócspetri Önkormányzat kezdeményezésére, Tamás György polgármester úr
szervezésében és vezetésével rendhagyó látogatáson voltunk Mezőfényen,
a Német Demokrata Fórumnál. A települések és kisközösségeik közötti több
évtizedes baráti kapcsolat újabb színfolttal bővült, hisz ez úttal, kerékpárral
céloztuk meg a romániai Nagykároly melletti sváb települést.
Pócspetriből induló jókedvű
és elszánt csapathoz a Hungaricum Vendégháznál
csatlakozott az izgatottan
várakozó máriapócsi különítmény.
Az indulás előtti éjszaka szokásosan rövidre sikerült. Már
a hajnali órákban azon törpöltem, hogy hogyan kellene megosztani a társaságot,
a biztonságosabb közlekedés érdekében. Ugyanis a
résztvevők többsége kezdőként főúton még nem kerekezett. Ráadásul Máriapócsot Nyírbátorral összekötő
közút egyébként is szűk, kanyargós, és forgalmas, most
meg a Rabócsi Ringhez vezető lehajtóig a versenyre érkező autók szinte egybe függő sort alkottak.
Végül is két hat fős egységbe
rendeződtünk. Az egyes
csapat élére Gyurka állt, őt
követte Erika, Kitti, Betti, és
Szilvi, a sort pedig Nándi zárta. A kettest jómagam vezettem. Mögöttem kerekezett Anita, Andi és Vilu, illetve
a záró bringásként Mariann
és Gabi.
Így lehetőség volt szükség
esetén az előző autóknak
besorolni a két csapat közzé.
Ezt tette többször, a két kísérő
Opel, az Önkormányzat, és

az Iránytű Klub kis busza is,
amelyet Fecó, illetve Józsi
vezetett. „Kocsikisérőként”
pedig Margó gondoskodott
a folyamatos ellátásunkról.
A haladási tempó, -Gyurka
nem működő kerékpáros órájának köszönhetően- a
tervezettnél sokkal feszesebbre sikeredett. S a betervezett pihenőhelyeken sem
időztünk sokáig.
Nyírbátorban álltunk meg
először, és elkezdődött a
kerékpárok testre szabása.
Ugyanis a megválasztott
ülésmagasságok, erősen befolyásolták a hajtási hatékonyságot, és a combizom
kifáradásának az idejét.
A második megállónál Nyírvasváriban a Vasvári Pál
emlékművénél a fotókészítésen túl pótoltuk az elvesztett
kalóriákat szendvicsek, és
nápolyi szeletek formájában.
A harmadik, a Teremi megállónál, már kávézásra, kávénak álcázott Unicum szilvás
bátorítók, és egy-két üdítő, és
sör elfogyasztására is sor került. Nem sokat időztünk, így
legnagyobb meglepetésemre, két óra alatt elértük az
Vállajnál az országhatárt.
Most a határőrök is végtelen
rugalmasok voltak, és külön
sávban pillanatok alatt áten-

gedték volna a teljes társaságot, ha néhányan nem
haddják az időközben már
átkelt és a túloldalon leparkolt autókban az úti okmányaikat. Végül ez is csak pár
plusz percet jelentett, és egyben pihenésre frissítésre lehetőséget biztosító időt eredményezett.
Csalánoson a Mezőfényt 4
km-re jelző táblánál rátértünk
egy, -a két csapat egybeolvadását, és az egymás melletti biztonságos haladást is
lehetővé tevő- gyér forgalmú
bekötőútra.
A csapat egyre fáradtabb
tagjai örömmel fedezték fel a
simogató napsütésben, a fényi templom hívogató tornyát, és az elénk küldött „fogadó bizottságot”, amely
Zsolti két csintalan gyerekéből állt. A település névtábláját elérve újabb csoportkép készítésénél többek
legnagyobb rémületére a
helybéli ifjak határozottan
közölték, még öt kilométert
kell tekerni a fogadó helyig.
E hír legkülönfélébb reakciókat váltott ki az elnehezülő
lábbakkal, zsibbadó kezekkel, sajgó hátsókkal rendelkezőkből. (S emlékezetes mosolyt csalt, és nevetést
váltott ki e sorok
írójánál).
2.o.
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Azonban szerencsére a Német Demokrata Fórum helyi
szervezeté-nek a nem rég
vásárolt közösségi háza, a
település központjában a
templomtól párszáz méterre
a főúton található, így rövidesen még örömtelibb volt
50 kilométert letudva a megérkezés.
A fényiek pedig ez alkalommal is tanúságot tettek, hogy
a vendégvárást, és látást
lehet egyszerű körülmények
között is, szeretetteljesen, és
magas színvonalon művelni.
A sok ismerős között örömmel
köszöntöttem a volt polgármestert, kinek vezetésével a
romániai körülmények ellenére is felvirágzott a szorgalmas svábok lakta település.
Heinrich Mihály mai napig
aktív. 70. életéven túl, nyugdíjasként is szenvedélyesen
irányítja Szent Júdás Tádé
Alapítvány által, egy holland
társszervezettel közösen épített 56 férőhelyes Idősek Otthona intézményt.
A nemrég vásárolt, felújítás,
és bővítés alatt álló régi sváb
portát a helyi fúvószenekar
vezetője, aki az NDF mezőfényi elnöke is, Czier Zsolt mutatta be. Praktikus próba helyet alakítottak ki, a fiataloknak még külön bulizó szobáik
is vannak, s a porta ékköve, a
házban található rendkívül jó
klímájú borospince.
Az itt található hordók tartalma a zenekarvezető legnagyobb bánatára egyre kevésbé apad, mert lassan az
igazi borivók kikopnak a csapatból. Még a néprajzi ismereteim is bővültek. Ugyanis a
nyitott pitvart/tornácot utcafront felöl záró „vasárnapi ajtó” funkciójáról ez idáig nem
is hallottam. Azért építették

be így a sváb gazdák, hogy
vasárnaponként a templomba járáskor, ne kelljen esős időben a saras udvaron keresztül haladni. S az Istentiszteleten így tiszta lábbelivel
lehetett megjelenni.
Kívánom, váljon valóra terveik, legyenek az új bővítmény galériás részben szálló
vendégeik, a régi cifra csűr
szolgáljon számtalan emlékezetes előadást, és hangversenyt. A szabadtéri sütő/főző
helyükön pedig sok, hasonlóan finom étel készüljön, mint
amivel, ezen alkalommal
megleptek bennünket.
A mennyei gulyáslevesből
csak azért nem szedtem
többször, és az azt követő
pörköltből is csak keveset,
mert a visszaútra nem akartam túlterhelni söröktől egyébként is növekvő pocakom. Kávézás és a vendéglátóinkkal a közös fotózkodás
után megköszönve a valóban szíves vendéglátást a
legnagyobb csodálkozásomra egyre többen jelezték,
hogy kerékpárral velem
tartanak a visszaúton is.
Gyakorlatilag a kettesszámú
csapatból Anita kivételével
mindenki vállalta, hogy megpróbál vissza is tekerni. Őt
Nándi helyettesítette.
Hazafelé általában mindig
könnyebb, (kivétel, ha szembe fú a szél). A kerékpározásra tökéletesen alkalmas, se nem meleg, se nem hideg
idő- ez idáig kegyes volt
hozzánk. Az energiazabáló
légmozgás azonban módosította kedvező megítélésünket. Ugyanakkor növelte, különösen a hölgy útitársak esetében az elismerésemet.
Rutintalanságuk, a viszonylagos edzetlenségük ellenére

Marian, és Andi hősiesen
küzdöttek az elemekkel, és a
kilométerekkel.
A határon sehogyan se akarták elfogadni a tévedésből
átadott lakcímkártyámat, az
igazolványtartóba rossz helyre visszaszúrt személyit meg
nehezen találtam. Ezt leszámítva szerencsére nem volt
semmi probléma.
Jókedvűen tekertünk, sőt a
pajkos szél ellenére a Bátorliget felé tartó útelágazástól
a Teremi presszóig egy sprintversenyt is hirdettünk. Ehhez a
lányok értelemszerűen, Vilu
rutinosan nem csatlakozott,
Nándi meg későn eszmélt.
Így Gabival hosszan, és hatalmas tempót nyomtunk. Nem
csoda, hogy a beállt lábainkkal a legnehezebb volt a lépcsőn megközelíteni a hűsítő
italokat biztosító söntéspultot.
A következő pihenőhelyen,
mint kifelé menet is Nyírvasváriban, a parkban álltunk
meg. Itt Viluval megállapítottuk, hogy a Vasvári szobor
mellé, a némi kivitelezési hibák ellenére is színvonalas 56os emlékművet állítottak.
Ugyan tényszerűen nem ismerjük a bekerülési költségét, de valószínűsítettük,
hogy került annyiba, mint ugyanezen projektben, és apropóból létrehozott Pócspetri
Büszkeségpont. Csakhogy
nálunk a megemlékezést
szolgáló kiállítási anyag mellett, megújult és egy nyugdíjas helyiséggel bővült a
Művelődési ház, kialakításra
és felszerelésre került egy melegítő/teakonyha, és egyéb
eszközök is beszerzésre kerültek!
Innentől már hiába csábítottuk a lányokat, a közeli
nyírbátori fagyizás
lehetőségével.
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Ekkorra a többiek is átkeltek
már a határon, így a kerekezők csapata itt is lefeleződött, és a fáradtabbak bevárták az autókat.
Gabi, Nándi és jómagam
eltekertünk Siposig. A megérkező többiekkel fagyiztak, én
meg a csapathoz később
csatlakozó fényi születésű
jelenleg Pócspetriben élő
festőművészünkkel, Stefánnal söröztem.
Az utolsó 10 km-es szakaszon
Nándit, mint a legfiatalabbat, legsportosabbat, élre
állítottom, hogy végre Ő is
tolhassa a szelet, és nyomja a
tempót. Így a Nyírbátor szélén megelőző autókkal utazóknak nem sokat kellett
várni ránk Pócson a Hungarikumnál.

Beérkezésünket taps fogadta, de mint ahogyan akkor is
fogalmaztam, az igazi elismerés nem minket illet, akik
viszonylag rendszeresen sportolunk, edzünk, teniszezünk,
és alkalmanként a mostani
100 kilométert is meghaladó
távokat, ráadásul nehezebb
domborzati viszonyok között
is megteszünk.
Megemeltem, és jelképesen
megemelem ez úton is kerékpáros sisakom, a többi útitárs
előtt, akik többségébe, szinte
mindenféle előzmény, felkészülés nélkül, önmagukhoz
képest sokkal, de sokkal
nagyobb teljesítménnyel,
kitartóan, és fegyelmezetten
tették meg ezt az utat.
Ugyancsak elismerés illeti az
ötletgazdát, a szervezőket, a
vendéglátókat, a közremű-

ködőket is, akik profikat megszégyenítő módon gondoskodtak a zavartalan lebonyolításról, és arról, hogy egy
újabb szép és feledhetetlen
élménnyel gazdagodtunk.
Ígéretemhez híven minden
résztvevőt felveszek az Iránytű Klubunk Sport –szabadidő
– életmód csoportjába (ahol
megosztásra kerül ez az írás,
és az út során készült fotókból
egy válogatás).
Természetesen, aki nem kíván ebben a témakörben a
közösségünk tagja lenni, törli
magát. Reményeim szerint
azonban a többség más,
akár az Iránytű által szervezett gyalog, és/vagy kerékpáros túráin is részt vesz a
jövőben.
Kovács János túraszervező

Kilenc kerékpáros örökségtúrán vehettnek részt
a Középkori Templomok Útja Egyesület szervezésében.
Kedves Örökségtúrázók!
Elindult a bringaszezon, így
mi is kerékpártúrák keretében folytatjuk örökségtúráink szervezését.
Április és szeptember között 9
kerékpáros örökségtúrán vehettek részt a Középkori Templomok Útja Egyesület szervezésében.
A kerékpáros örökségtúrák
alkalmával bemutatjuk a
jelentkezőknek a Felső-Tiszavidék, a Nyírség, a Zemplén
és Abaújvidék, valamint a
Cserehát legizgalmasabb
túraútvonalait és legszebb
örökséghelyszíneit.
Kedvfokozás érdekében beszámolunk az ez évi első
kerékpárostúránkról.

A Középkori Templomok Útja
Egyesület és a Vidék Kincse
Egyesület szervezésében
2019. április 26. – április 28.
között indult útjára a Beregvidék kerékpáros örökségtúra, amely a történeti Bereg
és Ugocsa felfedezését célozta meg,
Az úti cél ezúttal Kárpátalja,
volt, amely a Felső-Tiszavidék egyik legizgalmasabb
régiója. A három napos túra
hossza 175 km, melyből két
napot Magyarországon, egy
napot pedig Kárpátalján
tölttünk.
Az ukrajnai határátlépés miatt érvényes útlevélre volt/
van szükséges, aki nem rendelkezett érvényes útle-véllel
a második nap nem tudott a
túrához csatlakozni!

Túravezetést, szervezett idegenvezetést, kerékpáros
szervizszolgáltatást ingyenesen biztosított az egyesületünk.
A túrák egyébként önköltségesek, az étkezés gyakorisága szabadon választott, amelyet a túrák előtt pontosítunk!
Az önköltség mértékéről a
regisztráció folyamán tájékoztatjuk a jelentkezőket.
Részvétel, nevezési díjat nem
számítunk fel. Jelentkezési
határidőket időben közre
teszzük.
Kerékpárosbarát üdvözlettel
a szervezők nevében
Deák Attila
Középkori Templomok Útja
Egyesület

IRÁNYTŰ

pályázati lehetőségek
fejlesztési elképzelések

Falusi csok: Pócspetri

IGFK

A Kormány honlapján április 12-én közzétett
hivatalos lista szerint 2019. július elsejétől
Nyírbátori járásban fekvő Pócspetri településen
is elérhető lesz a falusi családi otthonteremtési
kedvezmény (falusi csok).
Részletszabályok:
És akkor nézzük, miről is
szól a falusi családi otthonteremtési kedvezmény, azaz falusi csok.
A tanyákra is kiterjedő
falusi csok-nak köszönhetően az egygyermekes családok 600 ezer
forint, a kétgyermekes
családok 2 millió 600 ezer
forint, a háromgyermekes családok pedig 10
millió forint vissza nem
térítendő támogatást
kapnak használt lakás
vásárlására vagy annak
korszerűsítésére, bővítésére, tanyák esetében is.
A Magyar Közlönyben
megjelent, a 2019. július
1-jén induló falusi CSOK
részletszabályai szerint a
falusi csok települések
listájára 2486 hátrányosabb helyzetű, 5000 fős
lélekszám alatti település
került, mint például a
Szabolcs-Szatmár-Bereg
megyei, Nyírbátori járásban fekvő Pócspetri is.
A támogatás célja:
Új lakás építése. Új lakás
vásárlása. Használt lakás
vásárlása. Meglévő lakás

bővítése. Meglévő lakás
korszerűsítése.
A falusi csokot a következő ingatlantípusokra
lehet igénybe venni:
használt lakás, tanya, birtokközpont vásárlására;
ezzel egyidejűleg korszerűsítésére és/vagy bővítésére.
A változás lényege tehát, hogy azokat a vissza
nem térítendő támogatásokat, amelyeket eddig csak új lakásra lehetett igénybe venni, ezentúl az érintett településeken használt lakás vásárlására, bővítésére és korszerűsítésére is fel lehet
majd használni.
1 gyermek után változatlanul 600 ezer forint lesz a
használt lakások CSOKjának az összege, 2 gyermek után viszont 1,43 millióról 2,6 millióra, 3 gyermek után pedig 2,2 millióról 10 millióra növekszik. Akik legalább 4
gyermeket nevelnek, az
eddigi 2,75 millió helyett
szintén 10 millióra lesznek
jogosultak az érintett
kistelepüléseken.

A támogatás felújításra, korszerűsítésre, használt és új lakás
vásárlására egyaránt
felhasználható.
Vásárlási cél esetén – új
építésű lakás kivételével
– legfeljebb a támogatási összeg fele vehető
igénybe. 3 gyermekesek
esetében 10 millió forint
értékű használt ház vásárlása esetén maximum 5 millió forint lesz
felhasználható a vételár
kiegyenlítésére, a fennmaradó 5 millió forintot
pedig felújításra, korszerűsítésre lehet költeni.
Amennyiben a támogatott személyek kizárólag
korszerűsítésre szeretnék
felhasználni a kedvezményt, úgy fenti támogatási összegek fele lesz
elérhető.
Fontos!
A támogatás abban az
esetben is igényelhető
korszerűsítésre és/vagy
bővítésre, ha korábban
az adott lakásra már
vettek igénybe
CSOK-ot.
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Pócspetri Nyugdíjas Egyesület
A Nyugdíjas Egyesületünk tagjai számára sok
emlékezetes pillanatot
hozott az év ötödik, talán
legszebbik hónapja.
Szokásosan teljes odaadással készültünk, részt
vettünk, és sikeresen szerepeltünk a Pócspetri
Majálison. Vendégül láttuk a Mezőfényről érkezetteket, és a hozzánk
betérőket egyaránt.
A " Petri öregfiúk", pedig
a Megyei Népzenei Fesztivál Tarpa öregbítettek a
Pócspetriek hírnevét!
A hó közepén gyönyörű
előadáson vehetünk
részt a 100 tagú Cigányzenekar Nagy koncertjén
Budapesten. Köszönjük
szépen A Megyei Nyugdíjas Szövetség Elnök
asszonyának Román Demeterné Magdikának a
jegyeket. Maradandó élmény volt. Szerencsére a
tagjaink közzül sokan
részt tudtak venni ezen a
programon is.
A Napkori Sportnap is
szuper volt! Az idő is ked-

vezett a délelőtti programoknak, köszönet minden rendezőnek, szervezőnek, hogy létrehozták
e nagyszerű rendezvényt.
Finom volt az ebéd is!
Remélem mindenki kellemesen elfáradt.
Jövőre ismét megyünk!!!
Májer Józsefné

Csűr lángolt
Pócspetriben
Tűz ütött ki egy huszonöt
négyzetméteres, faszerkezetű, lakóházzal egybeépített melléképületben Pócspetriben, az
Asztalos János utcában.
Az épületben tárolt szalma, kerékpár, nyúlketrec
és egyéb tárgyak égtek.
A nyírbátori hivatásos
tűzoltók egy vízsugárral
előbb körülhatárolták,
majd eloltották a lángokat, amelyek nem terjedtek át a lakóházra.
– Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság –

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

Civil és
Intézményi
Harsona!
Új verseskötettel
jelentkezett
Egri László költő
Új verseskötettel jelentkezett Egri László költő, író. A mű a Vésetek címet
viseli. A szerző hatodik
könyve a magyar történelem főbb eseményeit
mutatja be szépirodalmi
stílusban. A Vésetek költeményeit rövid terjedelem és könnyed ritmusosság jellemzi.
Egri László a Kortárs Költő
Liga elnöke, a Cédrus-díj
kurátora és a Polikróm
művészeti folyóirat alapító-főszerkesztője.
Nevéhez irodalmi sikerlistás helyezések, kulturális
kiállítások és országos alkotói pályázatok köthetők. Az elmúlt években
több rangos elismerés díjazottja volt, versei folyamatosan jelennek meg
különböző folyóiratokban. Egri László tudományos kutató munkásságot is végez, számos recenzió és tanulmány írója, emellett egy hajdúszoboszlói középiskola
intézményvezető-helyettese.
http://www.de
breceninap.hu
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