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

2019. március 1-én, majd 2019. március 11-én indította el 
Pócspetri Község Önkormányzata a közmunkaprogramot. 

A négy program összesen 61 munkavállalónak biztosít állást. 

ISMÉT ÚTJÁRA INDULT A KÖZMUNKAPROGRAM

A programokkal önkor-
mányzatunk igyekszik a 
lehetőségekhez mérten 
Pócspetri fejlődését, kör-
nyezetének szebbé téte-
lét biztosítani és nem utol-
só sorban a mezőgaz-
dasági mintaprogram-
mal az önkormányzat 
tulajdonában lévő kony-

hára megtermelni a szük-
séges zöldségeket, gyü-
mölcsöket. A helyi sajá-
tosságokra épülő köz-
foglalkoztatási program 
és a szociális program 
célja a rossz minőségű 
önkormányzati járdák és 
utak feljavítása. Sajnos a 
szakemberhiány itt is 

jelentkezik, a munka nem 
halad olyan ütemben, 
mint ahogyan önkor-
mányzatunk szeretné, de 
a betervezett munkála-
tokat igyekszik minden-
hol minél hamarabb 
véghez vinni.

A PETŐFI ÉS RÁKÓCZI UTCA UTÁN 
MEGÚJULT A NAPKORI ÉS KOSSUTH

UTCA EGYES SZAKASZA IS!

A helyi önkormányzato-
kért felelős miniszter az ál-
lamháztartásért felelős 
miniszter egyetértésével 
pályázatot hirdetett a 
Magyarország 2019. évi 
központi költségvetésé-
ről szóló 2018. évi L. 
törvény szerinti önkor-
mányzati feladatellátást 
szo lgáló fe j lesztések 
támogatása jogcímen, 
belterületi utak, járdák, 
hidak felújítása alcímen. 
Pócspetri Községi Ön-

kormányzat pályázott és 
nyert, így szépülhetett 
meg a Napkori és Kos-
suth utca. 
A támogatás 15.000.000 
forintról szólt, melyhez 
2.669.993 forint önerőt 
kellett az önkormány-
zatnak biztosítani ahhoz, 
hogy ez a két utca is új 
burkolatot kaphasson. 
Az utcák elkészültek, 
szebbé és biztonságo-
sabbá téve ezzel is kis 
falunkat.

SZÉPÜL, ÉS
FEJLŐDIK AZ 

ÖNKORMÁNYZAT 
KONYHÁJA!

Pócspetri Községi Önkor-
mányzat  pályázatot 
nyert önkormányzati ét-
keztetési fejlesztések tá-
mogatása címen az ön-
kormányzati konyha fej-
lesztésére, ami azt jelenti, 
hogy összesen 28.761. 
841 forintot fordíthatnak 
a fejlesztők a konyha fej-
lesztésére, eszközpark-
jának korszerűsítésére. 
A felújítás elkezdődik, így 
a konyha 2019.04.17 és 
2019.04.26. között leáll. 
Az étkezés biztosít-
va lesz.



Február 25. és március 3. között Máriapócson meg-
rendezett ikon festő-zarándok táborról hazatérve 
Kárpátaljára (testileg elfáradva), lelkileg feltöltődve 
és élményekben gazdagodva hálás vagyok az Úr-
nak aki, küldi hozzám a tanítványokat, kik szeret-
nének bepillantást nyerni az ikonok csodálatos szé-
pségeibe. Annak egyházi (liturgiai, teológiai, szim-
bolikai, kánoni) tanításaiba és festési technikájába.

A hetedik egyetemes zsinat 787 óta -ami az ikon fes-
tészet alap pillére- sok minden változott. Sokféle 
módszer, sokféle tanítás, de egy ami nem változhat, 
maga az ikon: egyházunk tanításait kell, hogy köz-
vetítse. Már 14 éve, hogy ikon festő táborokat szer-
vezek, ahol átadhatom azt a tudást amit én is kap-
tam az Istentől. Számomra ez egy újfajta evange-
lizáció, ahol a művészeten keresztül a jelentkezőket 
közelebb segíthetem Isten szerető oltalmához.

A mostani táborban 15 jelentkező volt, az ország 
minden részéről (Szentendre, Miskolc, Budapest, Sze-
ged, Eger, Nyíregyháza, Debrecen, Pomáz, stb). 
Legtöbben még életükben most először fogtak e-
csetet a kezükbe, hogy megfessék (írják) életük első 
ikonját, és ez talán jó is mert befogadóbbak és vá-
gyakozóbb a lelkük, hogy meg lássák, megtapasz-
talják azt az örömhírt, amit a Szentírásban olvasunk. 
Az ikon is Szentírás, képekben. Szokták "paraszt Bibli-
ának" is nevezni, hogy akik nem tudtak olvasni meg-
értsék az Evangéliumot. Ezért a görög keleti templo-
mok bejáratánál, ahogy belépünk a templomba, a 
napi Evangélium meg van festve ikonként és ki van 
helyezve a csókoló állványra, melyet a hívek köszön-
tenek. Szívesen befogadunk bárkit a kis közössé-
günkbe, ha szívvel- lélekkel szeretne bepillantást 
nyerni a Mennyországba, az ikon által.

Testvéri szeretettel és imával: Tarzíciusz M Petr
i Hírek
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Nagy hagyománya van már 
december 24-én a pócsi bet-
lehemesnek, most pedig Jé-
zus Krisztus szenvedéstörté-
netét elevenítik meg egy sza-
badtéri előadás keretében. 

A Máriapócsi Passiót 2019-
ben első alkalommal láthat-
ják az érdeklődők, az előa-
dás április 19-én, nagypén-
teken 15 órakor kezdődik a 
kegytemplom előtti főtéren.

A helyi görögkatolikus paró-
kia és az önkormányzat által 
támogatott passiót a főtér 
különböző helyszínein mutat-
ják be a város és a környék 
lakói. 
A negyven szereplőt igénylő 
előadás közreműködőinek 
többsége helybeli, de a 
környék településeiről is 
örömmel érkeztek szereplők, 
mert szerettek volna ennek a 
nagy vállalkozásnak a része-
sévé válni. 
A sírba tételi vecsernyét a 
passiójátékot követően 17 
órakor rendezik meg.

– Palóczy Tímea –

IKONFESTŐ TÁBOR 
MÁRIAPÓCSON

Az Iránytű Klub civil kapcsolatainak köszönhetően, 
a Segítő Kéz Egyesület jóvoltából már volt 
alkalmunk közreműködni ikonfestő tábor 
lebonyolításába. Örömmel közöljük az ikonfestő 
tábor beszámolóját, a tábor szervezőjétől.

Megelevenedik 
Jézus Krisztus 
szenvedése

Mindig előrukkolnak 
valamilyen meglepetéssel 

Máriapócson
 a görögkatolikus 

egyházközség papjai 
és a város lakói.

Kulturális Mozaik
Petri 2019

Történelem - Irodalom - Zene
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IGFK
IRÁNYTŰ 

pályázati lehetőségek

fejlesztési elképzelések
Tájékoztatás a 

Nemzeti Együttműködési Alaphoz 
2019 évben benyújtott pályázatokról 

Nyugdíjas Egyesület
NEA-KK-PROGRAM 

Beadott pályázatok:
Pócspetri Nyugdíjas 

Egyesület 
NEA-KK-19-Ö-V-0413

Pócspetri, 
a "Zenélő Falu" fellépése 

Székelyföldön
 Az Iránytű Gazdaságfejlesztő 
Klub, Iránytű Klub-zeneka-
rával, és a Petri Pengetős Ci-
terazenekar és Énekegyüt-
tessel közösen részt kívánunk 
venni a határon-túl, a me-
gyében, a kistérségben, és a 
településen a Nemzeti Ünne-
pek, és kiemelkedő helyi ese-
mények évfordulóin, közössé-
gi eseményein, mint fellépő, 
ér-téket képviselő és az "Em-
lékezzünk, hogy Emlékeztes-
sünk" gondolatot közvetítő 
csoport. Szeretnénk, ha a 
„Zenélő Falú” 2019-ben újra 
fellépne Székelyföldön.

Beadott pályázatok:
Iránytű Gazdaságfejlesztő 

NEA-NO-19-Ö-V-0679
„20 éves az Iránytű Klub, 
5 éves a Klub-zenekar” 
program, és működés

Az elmúlt húsz évet, ezt a sok-
színű tevékenységet szeret-
nénk egy szakmai közösségi 
rendezvény keretében be-
mutatni. Meghívni mindazo-
kat, a partner civil és szakmai 
szervezetek képviselőit hatá-
ron innen és túlról egyaránt, 
akikkel együtt működve való-
sítottunk meg a sok emléke-
zetes programot. Erősítve a 
hitet, hogy a mai világban is 
szükség van a valódi civil-
szervezetekre, a közösségi 
összefogásra, az értelmes, 
tartalmas, az otthon mara-
dást is elősegítő színvonalas 
programokra. 

Iránytű GFK
NEA-NA-PROGRAM 

Mint ahogyan az előző lapszámainkban is beszámoltunk meg-
jelentek Megjelentek a Nemzeti Együttműködési Alap 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 meg-
valósításának támogatása. Az Iránytű Gazdaságfejlesztő Klub ez évben is elkészítette saját 
szervezete, Rebrei GYM, valamint a Pócspetri Nyugdíjas Egyesület számára is a pályázatokat. 
Minden évben megfogalmazzuk, hogy sajnos erre a célra biztosított országos keret relatíve 
nem sok, kollégiumként párszáz millió. A pályázó szervezetek száma meg igen magas, több 
ezer, így sajnálatosan a nyerési esélyek évről évre egyre kevesebbek. Ennek ellenére, mi még 
mindig azt valljuk, csak az nyerhet, az szerezhet elképzeléseinek megvalósításához külső 
forrást, aki nem sajnálja az időt, pénzt, és energiát, és pályáz. Mi ezt tesszük, tettük, az Iránytű, 
a Pócspetri nyugdíjasok közösségét, s mindezeken keresztül a települést is segítve.

Beadott pályázatok:
Rebrei GYM

NEA-MA-19-Ö-V-0770
Rebrei GYM működése, és 

Nemzetközi Harcművészeti s 
Küzdősport tábor 

Máriapócson
A Nemzetközi Harcművészeti 
s Küzdősport tábor és a tré-
ningek célja, hogy techni-
kailag csiszolja és felkészítse a 
magyar tehetséges verseny-
zőket a következő kihívások-
ra. Így elsősorban az ifjúsági 
és junior válogatott verseny-
zőknek a szakmai tovább-
képzése a cél. De a táborba 
látogató kezdők is, több küz-
dősport szakágban is kipró-
bálhatják magukat; beles-
hetnek a kick boksz, ökölví-
vás, a judo, és a Thai-
box nehézségei-
be, szépségeibe.

Rebrei GYM
NEA-MA-PROGRAM 



2019. március 16-án a Nyír-
kátai Református Egyház-
község és az Iránytű Gazda-
ságfejlesztő Klub Ünnepi Csa-
ládi Napot hirdetett a Refor-
mátus Egyház gyülekezeti 
termébe.
A délután Csoma Zoltán re-
formátus lelkipásztor köszön-
tőjével és imádságával kez-
dődött. A közösségfejlesztő 
program eddigi eredményeit 
Kovács János IGFK elnöke is-
mertette. Ennek keretében 
áldozattá-, bűnelkövetővé 
válás megelőzése érdeké-
ben az Iránytű Klub, a Refor-
mátus Egyház a Nyírségi Élet-
út Egyesület szakembereinek 
bevonásával, és a Máriapó-
csi Rendőrőrs segítségével 
tavaszon különleges progra-
mot szervezett. Szintén a pro-
jekt részeként lett megren-
dezve a Nyírkátai Református 
Labdarúgókupa, és a nyár 
folyamán a ”Közösségépítő 
és Lélekerősítő” tábor, a zö-
mében hátrányos helyzetű 
gyerekek számára. A Pócs-
petri Művelődési Házban 
került sor az Iránytű Klub szo-
kásos Karácsonyi ünnepi ese-
ményére. Valamint megren-
dezésre került a két ünnep 
között, Máriapócson a Hun-
garicum Vendégházban a 
több évtizedes hagyomány-
nyal rendelkező „TOP-12 asz-
talitenisz verseny” is. Termé-
szetesen megemlítésre kerül-
tek a nyírkátaiak kirándulá-
sai, közösségi programjai is.

Kovács Fanni, a Szent Atanáz 
Görögkatolikus Hittudományi 
Főiskola hallgatója vezette 
fel az „Emlékezzünk, hogy 
Emlékeztessünk” sorozat, 
„Hősök és Ősök tisztelete” cí-
mű Iránytű Klub-zenekar iro-
dalmi – történelmi zenés mű-
sorát. Nemcsak felemelő, 
magasztos és megható volt a 
csodálatosan megzenésített 
versek éneklése, az összekötő 
szöveg, hanem sikerült a kö-
zönséget is bevonni az ismert 
d a l l a m o k b a .  T o v á b b á 
könnyfakasztóan megemlé-
keztek, az aznap temetett 
Iránytűs Klub-társukról Kulán-
da Janikáról (1977 – 2019) is.
Segítette ezt Bukta János 
érzelem dús éneke, és gitá-
rozása, Tamás György kon-
gázása, Balogh Béla hang-
szeres játéka, Baloghné 
Kövesdi Anita, és Sitku (Vilu) 
Zsolt, és a nyugdíjas énekkar 
csodálatos éneke, és Sitku 
Angéla lelkes karvezetése. 
A műsort Balogh Elizabet 
szavalása, és a közönség 
vastapsa zárta.
Ezután kellemes perceket 
hozott a Pócspetri Öregfiúk 
Dalárdája, és a Nyugdíjas E-
gyesület hagyományőrző 
csoportjának „Leánykérő” vi-
dám műsora.
A kötetlen beszélgetések, a 
közös „estebéd” és a házi-
gazda Csoma Zoltán és Gás-
pár Katalin kedves vendég-
szeretete is biztosította, hogy 
felejthetetlen lett a program.

ÜNNEPI CSALÁDI NAP 
Az Iránytű Klub, a projektpartnerével a 
Nyírkátai Református Egyházközösséggel, 
„A társadalmi kohézió erősítése, a közösség
fejlesztő tevékenységek bővítése Nyírkátán” 
projekt keretében az idén is megrendezte az 
Ünnepi Családi Nap programját.

Az Iránytű Klub-zenekarunk 
nevében, sok szeretettel, és 
nagy tisztelettel köszöntök, 
minden kedves vendéget.
Egy éve, hogy itt Nyírkátán 
jártunk, és egy hasonlóan 
szép ünnepi napon, Pócs-
petri, a „Zenélő Falú” sikere-
sen bemutatkozhatott. 
Azóta a kedves jelenlévők 
többségével, (mint ahogyan 
hallhattuk is) többször talál-
koztunk, sok emlékezetes 
programon együtt lehettünk.
Most, hogy újra együtt itt 
vagyunk, „Emlékezünk, hogy 
Emlékeztessünk”, az Ősökre, 
a Hősökre. Ezen a szép, nyír-
kátai közösségi programon, 
az Ünnepi Családi Napon 
zenés irodalmi/történelmi 
műsorunkkal egyrészt szeret-
nénk tisztelegni, az 1848-49- 
es Forradalom és Szabadság-
harcban harcolók, és az 
elesett Hős katonák előtt.
Másrészt pedig, általános 
emberi érzéseket megfogal-
mazó dalokkal, megzenésí-
tett versekkel gondolatokat 
szeretnénk ébreszteni.
Hisszük, hogy a mai világban,
ahol a politikai, hatalmi ér-
dekek miatt terjed az osto-
baságon, tudatlanságon 
alapuló gyűlölet, a félelem, 
és a megosztottság, az egy-
szerű hétköznapi emberek-
nek az érző, éhes lelkeknek 
még inkább szükség van, az 
igaz gyöngyökre, a zenére, a 
lírára, a költészetre. 
Kérem hallgassák, az Iránytű 
Klub-zenekar műsorát, a ver-
seket, a dalokat olyan nyitott 
szívvel, és szeretettel, minta-
hogyan idehoztuk, és előad-
juk Őket. S ha tetszenek, és 
tapssal jutalmaznak bennün-
ket,azt örömmel fogadjuk és 
megköszönjük.
Kovács Fanni

Az Iránytű Klub-zenekar 
műsora előtti köszöntő



Felelős kiadó: Tamás György
www.pocspetri.hu

pmhpocspetri@gmail.com
Főszerkesztő: IGFK

kovjanek@gmail.com
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A nyírségi táj meseszép 
látványt nyújt, a zöldellő 
mezőkön. Az első benyo-
másra elénk táruló idill 
azonban csalóka, ha be-
levetjük magunkat a ter-
mészetbe, elénk tárulnak 
az emberi gyarlóság 
nyomai is. A vadászok és 
a vadőrök rendszeresen 
járják a területet, ezért is 
szembesülhetnek a sze-
méttel. Ennek okán jött a 
szemétszedés ötlete, 
amely jótékony hatással 
lesz a környék állat- és 
növényvilágára.      
Idén is hulladékszedő ak-
ciót szervez a megyei Va-
dászkamara, hogy a 
bakszezonra tiszta le-
gyen a határ. 
Első sorban társaságok 
jelentkezhetnek, de nin-
csenek kizárva az egyéni 
vadászok sem.
A zsákot és kesztyűt biz-
tosítjuk, "csak" szedni kell.
Jó Hír: Ha a társaság le-
jelenti a Kamarának, 
hogy mikorra és hova 

rakja össze a tele zsáko-
kat, azt ingyen elszállítja 
a szemetes autó. 
Feltételek: 1. Jelentkezés 
a Kamaránál (omvk. sza-
bolcs@ gmail. com, 06 - 
42 /311-246).
2. A Kamarának leadni, 
hogy mennyi zsákra van 
szükség.
3. A Kamarával közölni, 
hogy hová lesznek össze-
rakva a teleszedett zsá-
kok. (Olyan helyet és na-
pot kell kiválasztani ami-
kor egyébként is jár a sze-
metes autó).
4. Át kell venni a zsáko-
kat.
5. Le kell bonyolítani az 
akciót.
Javasolt időszak: 
2019.03.23.-2019.04.12.
F igyelem! A Kamara 
megállapodása alap-
ján, csak a zsákba sze-
dett háztartási hulladé-
kot viszik el. Az építési 
törmelék, műszaki cikk, 
autóalkatrész nem tarto-
zik ebbe a körbe.  

Vadászkamara és Vadászszövetség 
Szabolcs Szatmár Bereg Megye

Hulladék szedési felhívás! Civil és
Intézményi
Harsona!

Pócspetri Község 
Önkormányzata 
megemlékezett 

a hölgy dolgozókról 
a Nőnap alakalmából. 

Tavasz hajnalán rólunk 
emlékezünk, 

A nőkről, kiknek életünk 
köszönhetjük.

Ki mindent megtesz 
értünk, a nő,
Dajkál, ápol 

és felnevel ő.
Hálánk szálljon 
lányra, anyára,

Ki családot összetartja.
Szépséges nők, 
jó asszonyok, 

Kívánunk boldog, 
víg Nőnapot!

Koszisz 
Királyfalvi Miklós 

Katolikus 
Általános Iskola

 és Óvoda
áprilisi programok

Április 3.: Mesemondó 
verseny 
Április 10.: Zenés iroda-
lomóra Vodila Norberttel
Április 15. Szavalóver-
seny
Húsvét előtt: „Húsvét-
váró programok 
az iskolásokkal 


