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

„A nemzeti és helyi identitástudat erősítése” 
Pócspetri Művelődési Ház - Büszkeségpont - Teleház  
felújítása, korszerűsítése, és programok szervezése

A MAGYAR FALU PROGRAM KERETÉBEN

A Pócspetri Község Ön-
kormányzata, a Magyar 
Falu Program keretében, 
„A nemzeti és helyi iden-
titástudat erősítése” cí-
mű alprogramhoz (a kií-
rás kódszáma: MFP-NHI / 
2019) „Pócspetri Művelő-
dési Ház - Büszkeségpont 
- Teleház  épület külső és 
belső tereinek felújítása, 
korszerűsítése, és a nem-
zeti és helyi identitástu-
dat erősítő, közösség éle-
tet meghatározó progra-
mok szervezése” címmel 
pályázatot nyújt be. 
A beadandó pályázat 
rövidített neve: „Pócs-
petri Művelődési Ház - 
Büszkeségpont - Teleház  
felújítása, korszerűsítése, 
és programok szervezé-
se”. 

A Projekt-előkészítésével, 
a Pályázati dokumentá-
ció összeállításával, a 
Műszaki/építészeti terv-
dokumentáció, és az 
energetikai tanúsítvány 
elkészíttetésével, és a 

projekt menedzseri fe-
ladatok ellátásával meg-
bízza az Iránytű Gazda-
ságfejlesztő Klubot, a 
pályázati kiírásban fog-
lalt elszámolható költség-
térítés ellenében.

A pályázatban elnyer-
hető források biztosíta-
nák:
1. Művelődési Ház - Büsz-
keségpont – Teleház, 
mint meglévő közösségi 
és kulturális építmény kül-
ső és belső tereinek fel-
újítása, fűtés-korszerűsí-
tése, kül és beltéri nyílás-
zárók cseréje, homlok-
zati, lábazati és mennye-
zeti hőszigetelése, vako-
lása, esővíz elvezető csa-
torna, és a vi lágítási 
rendszer korszerűsítésnek 
a lehetőségét, az előké-
szítés költségei, a projekt-
menedzseri tevékeny-
ség, hiteles energetikai 
tanúsítvány, a tervezői, 
és műszaki ellenőri díjjal 
együtt maximum bruttó 
15.000.000.- Ft.-ig. 

2. Továbbá a közösségi 
c é l ú  h e l y i s é g e k b e n 
megvalósuló kül- és bel-
téri programok szervezé-
sére, (hagyományos te-
lepülési rendezvények, + 
nemzeti és helyi identitás 
erős í tése érdekében 
bevezetett új progra-
mok), egy éven keresztül 
5.000.000.- Ft. tervezhető. 

3. Valamint támogatás i-
gényelhető egy fő kö-
zösségszervező bértá-
mogatásának nyújtásá-
ra a 2019. évi garantált 
bérminimum járulékaival 
növelt összegével (maxi-
mum egy év időtartam-
ra). Közösségszervező al-
kalmazásának bértámo-
gatása a 2019. évi ga-
rantált bérminimum és 
járulékainak megfelelő 
összegben, 2.971.800.- Ft. 
összeghatárig.

Az elkészített pályázatról, 
és reményeink szerinti 
pozitív sorsáról a követ-
kező lapszámokban rész-
letesen beszá-
molunk.



A keresztúton Szenes István 
plébános vezetésével a 
Vianney Testvérek a Tisztuló 
Lelkekért Közössége, az egy-
házközség képviselő testüle-
te is részt vett.

Keresztút, írta: 
Jelenits István

1. Jézust halálra ítélik
Nemcsak a halált vállalta 
értünk, hanem az elítéltetést 
is. A főpap istenkáromlónak 
mondja. A nép, amelyből 
származott, megtagadja, és 
a gyilkos Barabbást választja 
helyette. 
A római helytartó mossa a 
k e z é t ,  d e  p o l i t i k a i 
meggondolásból mégis ki-
mondja rá a halálos ítéletet.
Ő ártatlanságának tudatá-
ban szótlanul áll bírái előtt. 
Nem sértődött, nem burkoló-
zik gőgbe. A tömeg kiáltozá-
sából, Kaifás és Pilátus szavá-
ból az Atya akaratát igyekszik 
kiolvasni. 
Jézus Krisztus ugyanaz teg-
nap és ma: mindörökké. 
Ő áll előttem mindenkiben, 
akit ártatlanul elítélnek az 
emberek. És én próbálok-e 
függetlenedni az emberek 
véleményétől, ha mások 
megítéléséről esik szó?
Viszont igyekszem-e sértő-
dés nélkül, szelíden fogadni, 
ha engem bírálnak? 
Keresem-e az ügyetlen, vagy 
bár igaztalan emberi szóban 
az Atya útmutatását?

2. Jézus vállára veszi a ke-
resztet
A meggörnyedő emberi test 
nem olyan, mint a mérleg.
Nem kilóra méri a rárakott ter-
heket. Könnyen emeli azt, a-
mit jókedvvel cipel, sokszo-
rosan nehéz neki az értelmet-
len teher. Mi volna keserve-
sebb a kereszthordozásnál?
Krisztus akarta látni a lát-
hatatlant: hogy értelmük van 
ezeknek a botorkáló, utolsó 
lépéseknek is. Jézus Krisztus 
ugyanaz tegnap és ma: 
mindörökké. Ma is így hang-
zik a szava: Aki követni akar, 
vegye föl minden nap a 
keresztjét, és úgy kövessen.
Meglátom-e őt a keresztje 
alatt roskadozóban? 
És elfogadom-e – naponta – 
a magam keresztjét?

3. Jézus elesik a kereszt alatt
Nem az erősek, a hősök, ha-
nem a gyöngék halálával a-
kart meghalni. Mindenben 
hasonlóvá lett hozzánk, a 
bűnt kivéve. A gyöngeség-
ben is. Jézus Krisztus ugyanaz 
tegnap és ma: mindörökké. 
Őt akarom látni mindenki-
ben, aki megszégyenül mel-
lettem testi gyöngesége 
vagy szellemi képességeinek 
fogyatékossága miatt. Igyek-
szem segíteni rajta, gyöngé-
den, mégis erősen. A magam 
gyöngeségét pedig próbá-
lom úgy fogadni, ahogyan ő 
az első elesést. Türelmesen, 
fölháborodás nélkül, szinte 
derűsen.

Pócspetri hívei is keresztutat jártak a település utcáin 

Évek óta hagyományként van jelen Pócspetri 
római katolikus egyházközségében, hogy 
keresztutat járnak a település utcáin, 
amelynek első állomása a római katolikus
templom, az utolsó stáció helyszíne pedig 
a település temetője. 

4. Jézus találkozik édesany-
jával
Máriának Jézus szenvedése 
fáj, Jézusnak most mindennél 
jobban az, hogy Máriának 
szomorúságot kell okoznia. A 
társadalom kitaszította ma-
gából, de vele osztoznia kell 
a legnehezebben is. 
Jézus Krisztus ugyanaz teg-
nap és ma: mindörökké. 
A szeretet és a szenvedés 
titka ma is egymásba fonó-
dik. Tudom-e tisztelni ezeket 
az egyéni élet szűk határait 
fölpattantó erőket? Aggódó 
édesanyámat, barátaim szü-
leinek fiúkat-féltő szeretetét?

5. Cirénei Simont kényszerí-
tik, hogy segítsen Jézusnak
Tanítványai elfutottak mellő-
le. Péter háromszor meg is 
tagadta. Egy vadidegen em-
ber segítségére szorul. 
Az is csak kénytelenségből 
veti vállát a keresztje alá. 
Jézus Krisztus ugyanaz teg-
nap és ma: mindörökké. 
Akkor van hozzám legköze-
lebb, amikor legjobban szo-
rongat elhagyatottságom 
fájdalma, szégyene. Ilyenkor 
az, aki mégis segítségemre 
siet, bizonyosan az ő követe.

6. Veronika kendőjét nyújtja 
Jézusnak
Milyen ügyetlen, alkalmatlan 
segítség! De Jézus elfogadja 
és bőkezűen megjutalmazza 
ezt az asszonyi leleményt, 
bátorságot. Megtörülközik s a 
kendőn véres arcának mását 
ajándékozza Veronikának.
Jézus Krisztus ugyanaz teg-
nap és ma: mindörökké.
Kifosztottan is elég gazdag 
ahhoz, hogy megjutalmaz-
zon minden szeretetből 
fakadó cseleke-
detet, bátorságot  
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villanásnyi leleményt. Nem 
engedem, hogy legyőzzön a 
rossz, az „úgyis hiába” egy-
kedvűsége. Nekem kell jóval 
legyőznöm a rosszat.

7. Jézus másodszor is elesik a 
kereszt alatt
Meg kell szoknia, hogy botla-
dozva jár, hogy meg-meg-
csuklik a térde. Szeme-szája 
porral teli, s amikor tájéko-
zódni próbál, kavargó lába-
kat lát mindenfelé. 
Jézus Krisztus ugyanaz teg-
nap és ma: mindörökké.
Ráismerek-e az öregekben, 
akiket porba ránt a betegség 
s a kor? Vagy úgy gondolom, 
hogy aki elesett, az megér-
demli a sorsát? Figyelmes va-
gyok-e az elesett iránt, vagy 
bosszankodom, hogy láb a-
latt van? A szenvedő Jézus 
szemlélete részvétre és tevé-
keny, segítő szeretetre nevel.

8. Találkozik a síró asszo-
nyokkal
Mária részvétét elfogadta, 
Veronika f igyelmességét 
gazdagon megjutalmazta. 
Az asszonyok sopánkodását 
azonban visszautasítja. „Jeru-
zsálem leányai, magatokat 
sirassátok!” (Lk 23,28) 
Jézus Krisztus ugyanaz teg-
nap és ma: mindörökké.
A teste megtört a kereszt 
alatt, s a szíve nem keménye-
dett meg. De el se lágyult. A 
részvétet elfogadta, de szá-
nalomra nem szorul. Tőlem se 
levegőverdeső nagy szava-
kat vár, inkább azt, hogy 
komolyan magamba nézzek.

9. A harmadik esés
Az utolsó lépések a legnehe-
zebbek. Micsoda „finis” ez, 
milyen nehéz újra fölállni, 
összeszedni a test és a lélek 
legvégső, maradék erejét!
Jézus Krisztus ugyanaz teg-
nap és ma: mindörökké.

Engedelmes volt mindhalá-
lig, mégpedig a kereszthalá-
lig. Tőlünk sem azt kérdezi, 
hányszor botlottunk el. A hű-
ségünket kéri számon, hogy 
tudtunk-e fölállni. Hagyja, 
hogy átéljük a legvégső szo-
rongást, erőnk fogytán, ami-
kor mégis nekivágunk.

10. Jézust megfosztják ruhái-
tól
Nem a ruha teszi az embert. 
De Jézust mégis emberségé-
nek utolsó védő páncéljából 
akarják kiforgatni, amikor 
levetkőztetik. Nem viselt soha 
gazdag, pompás ruhát. De 
varratlan köntösét Mária szőt-
te. Épp ezért tépik le róla.
Jézus Krisztus ugyanaz teg-
nap és ma: mindörökké.
Amint csupasz testtel megáll 
az emberek előtt, senkinek 
sincs kedve ahhoz, hogy ki-
nevesse. Megérzem-e én is, 
hogy minden okkal vagy ok 
nélkül megszégyenített em-
berben az ő méltóságos mez-
telensége tárul elém?

11. Jézust rászögezik a ke-
resztre
Mi következhet ezután? Ne-
héz volt lépni, elbukni meg 
fölállni, de a mozdulatlanság 
még rémítőbb. Elernyednek 
az izmok, elernyed lassan az 
akarat is. Végtelennek látszó 
órák kezdődnek most – s az a 
másik út, amelyet egy hely-
ben, mozdulatlanul és csak 
egyetlen egyszer jár végig 
minden ember, de egyszer 
végig kell járnia mindenkinek.
Jézus Krisztus ugyanaz teg-
nap és ma: mindörökké. 
Úgy szabad, hogy keresztre 
szögezteti magát. Elnémul, 
hogy a fájdalom mindenki 
számára érthető nyelvén te-
gye szóvá Isten üzenetét. 
„Ha fölemeltetem, mindene-
ket magamhoz vonzok.” 
(Jn 12,32)

12. Jézus meghal a kereszten
Kiáltva halt meg: győzelem-
kiáltással. Azóta a halál – a mi 
halálunk is – kapu, amely az 
Atyára nyílik. 
Jézus Krisztus ugyanaz teg-
nap és ma: mindörökké.
Értünk halt meg, pedig az 
igaz emberért is alig hal meg 
valaki, mi meg bűnösök va-
gyunk. Térdeljünk le néhány 
másodpercre ezzel a gondo-
lattal!

13. Jézus testét leveszik a 
keresztről
Mária nem jajveszékel. Ő az 
Úr csöndes szolgálóleánya. 
Szótlan fájdalommal öleli 
magához a testet, tapogatja 
végig a hűlő sebhelyeket.
 Jézus Krisztus ugyanaz teg-
nap és ma: mindörökké. 
Aki legközelebb van hozzá, 
azt tünteti ki azzal, hogy szen-
vedésének és halálának 
titkába avatja.

14. Jézust eltemetik
Hasonlóvá lett hozzánk a 
szenvedésben és a halálban, 
de sírja a húsvéti öröm tanúja 
lesz. A sürgölődő barátok, a-
kik óvatos árnyként valahon-
nan most mégis előkerülnek, 
nem sejtik, hogy harmadnap 
mire virradnak majd. 
Jézus Krisztus ugyanaz teg-
nap és ma: mindörökké.
Mióta ő Istenre nyíló kapuvá 
tette a halált, azóta minden 
emberi szenvedés a megvál-
tás eszköze lehet. Azóta min-
den könnyes arcon földe-
reng a húsvéti öröm ígérete 
is. Köszönjük, Urunk, hogy vé-
gig vezettél szenvedéseid ál-
lomásain. Add, hogy minden 
bajunkban a Te keresztuta-
don tudhassuk magunkat, és 
a mi életünk útja is a föltáma-
dás dicsőségébe vezessen.
Aki élsz és uralko-
dol mindörökké.
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pályázati lehetőségek

fejlesztési elképzelések

Ingyen laptop pályázat - A digitális tudásért!

Asztali számítógépek:
Az asztali számítógépek 
i3 - i7 -es, 4 - 8 GB RAM 
memória, HDD ... stb.
Okosórák, 32 Gb memó-
riakártyával: Az okosóra 
sportolóknak, nyugdíja-
soknak,  betegeknek 
segít a vérnyomás méré-
sében,  emlékez te tő 
jelzés a gyógyszer bevé-
telében, lépésszámláló, 
kalória számítás, megtett 
távolság mérése, a szív-
frekvencia és az oxigén 
mérése a vérben, az 
alvásidő mérése, figyel-
meztetés a hosszan tartó 
ülésre, figyelmeztetés a 
vízfogyasztás mennyisé-
gére, szórakozás, a 32 Gb 
-os memóriakártya lehe-
tővé teszi a zenehall-
gatást, filmnézést, fotók 
tárolását, mobil alkal-
mazások,  facebook, 
youtube ... stb. haszná-
latát.

Pályázatok elbírálása és 
a támogatások kiosztása 
folyamatos!
Az Ön pályázatát is vár-
ják!
A pályázat beküldési ha-
tárideje 2019. december 
15.
Bővebb információért, 
keresse fel a pályázat 
honlapját: http://www. 
ingyenlaptop.hu

Nemzetünk Digitális Fej-
lődéséért Európai Alapít-
vány pályázatot hirdet!
Ismét lehet pályázni In-
gyen laptopra!

A pályázaton részt vehet 
és támogatásban része-
sülhet magánszemély, 
nyugdíjas, tanuló, csa-
lád, cég, vállalkozó, ős-
termelő, alapítvány, in-
tézmény, önkormányzat, 
egyéni vállalkozó, óvo-
da, iskola, szociális szö-
vetkezet, bármely szer-
vezet.

Az Ön pályázatát is vár-
ják! A pályázaton bárki 
részt vehet, aki hibátlanul 
beküldi a pályázati adat-
lapot, a honlapon leírt 
feltételek szerint!
Honlap: 
ingyenlaptop.hu

Pályázható eszközök:
Laptopok: A laptopok 
Dell, Acer, Lenovo... i3 - i7 
-es típusok lehetnek, a 
laptopok alkalmasak 
W i n d o w s  o p e r á c i ó s 
rendszerek futtatására, 4 
- 8 GB RAM felszereltek, 
merevlemez ... stb.
Tabletek: A tabletek 
Android operációs rend-
szerrel. Tabletek Huawei, 
Lenovo, Samsung... típu-
sok lehetnek.

Könnyűzene Kollégiuma nyílt 
pályázatot hirdet könnyűze-
nei alkotások létrehozására, 
azok közönséghez történő 
eljuttatására, terjesztésére és 
megörökítésére. 

1. Pályázati cél: Alkotói támo-
gatás legalább hároméves 
szakmai múlttal rendelkező, 
elismert magyar zeneszerzők 
és szövegírók számára új, 
könnyűzenei művek létreho-
zására.
Pályázati feltételek: a pályá-
zó az NKA portálján a regiszt-
rációt megtette.
A támogatás formája: vissza 
nem térítendő támogatás.
A támogatás forrása: a Ma-
gyarország 2019. évi központi 
költségvetéséről szóló 2018. 
évi L. törvény, LXVII. Nemzeti 
Kulturális Alap fejezet.
Egy pályázó erre az altémára  
egy pályázatot nyújthat be. 
A rendelkezésre álló tervezett 
keretösszeg: 20 000 000 Ft
Igényelhető támogatás: 
maximum 500 000 Ft
Maximális támogatási inten-
zitás mértéke: leg-
feljebb 100%.
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Nyíregyháza - Tokaj (60 km.) 
+ Tarcal, és a Kopasz-hegy 
(30 km.)
Máriapócs – Nyíregyháza 
(kisbuszokkal, autókkal) – 
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.)
Indulás: Máriapócs 7.45.-; 
Pócspetri 8.00.- Nyíregyháza 
9.00.-
Ezen a napon tartják a nagy-
szabású Bringa Piknik (Nyí-
regyháza - Tokaj) kerékpáros 
rendezvényt. Lehetőségünk 
lenne ehhez a programhoz is 

csatlakozni, de tekintettel a 
várható nagy tömegre úgy 
döntöttünk, hogy külön, és 
korábban indul a csapatunk, 
valamint egy opciós, hegy-
mászó szakaszt is beépítünk. 
Így nem leszünk ott Nyíregyen 
a Főtéren az 10 órás indu-
láskor, és nem részesülünk a 
felállított frissítőpontok szol-
gáltatásaiból, viszont Tokaj-
ban a látnivalókon túl, a 
szervezett sport és kulturális 
programok így a Karmapirin 
koncertje már ránk is vár. Aki 
a hallé, vagy más finom e-
béd helyett a hegyet választ-
ja, lehetőség adott Kistoka-
jon keresztül Tarcalra átteker-
ni, és ott az Áldott Krisztus 

szobrához, illetve a TV-to-
ronyhoz feltekerni. (Bő 5 km., 
átlag 8%-os e-melkedő, több 
mint 500 mé-teres magasság, 
csak a Kihívást kedvelőknek, 
és az igazán Elszántaknak 
ajánlott).  
Este pedig Máriapócson, a 
Pápa téren újra meghall-
gathatjuk a Karmapirint, e-
lőtte a pócspetri Periscop 
zenekart (!), záráskánt pedig 
a Bikinit. S joggal elénekel-
hetjük: „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.”

BRINGÁS HÉTVÉGE TÚRAFELHÍVÁS 

Pócspetri Önkormányzat és az Iránytű Klub szervezésében 
2019. 05. 25. (szombat) - 2019. 05. 26. (vasárnap)

1. nap: „Közeli helyeken, dombokon-hegyeken… kerékpárostúra” 

Máriapócs – Nagykároly a 
Mária Út térségi szakaszán 
(100 km.)
Máriapócs - Vállaj Határ-
átkelő (37 km.) - Nagykároly 
(50 km.) - Kaplony (53 km.) - 
Máriapócs (100 km.)
Visszaútra szükség esetén 
kisbusz rendelkezésre áll.
Indulás: Máriapócs Hunga-
ricum Vendégház: 8.45.-; 
Máriapócs Kegytemplom 
elől, Orosz István atya, a 
Kegyhely igazgatója áldá-
sával: 9.00.-.
Ezen a napon elkísérnénk 
Budapestről Csíksomlyóra, a 
pünkösdi búcsúra, Ferenc 
pápa látogatására tartó ke-
rékpárosokat a Máriapócs – 
Nagykároly útvonalon. 

Ezen a túrán stílszerűén szól-
hat a „Mária, jó anyánk”. 
(Elzüllött nemzedék két kézzel 
szórja szét Minden kincsét, 
hitét. Nem hisznek semmi-
ben, nem bíznak semmiben 
Ó mért, ó mért, ó, mondd 
miért? Mária, jó anyánk, 
kérünk, hogy nézz le ránk”…) 
Céljaink: Az Iránytű Klubunk 
Sport - Szabadidő - Életmód 
csoportjának bővítése, erősí-
tése, a szabadidő hasznos 
eltöltésének elősegítése; a 
csoportos kerékpározás kul-
túrájának terjesztése; kör-
nyezetbarát, egészséges és 
biztonságos kerékpározás, 
és a „Kerékpárral 7 határon 
át” program, valamint a Má-
ria Út népszerűsítése.

Részvételi díj: nincs, a túra in-
gyenes.
Részvételi feltételek: meg-
felelő erőnlét; kifogástalan 
műszaki állapotban lévő ke-
rékpár (megfelelő tartozé-
kokkal), a túra során a KRESZ 
szabályainak betartása; álta-
lános iskoláskorú gyerekek 
csak szülői felügyelettel, 14 
év fölöttiek saját felelősségre 
vehetnek részt a túrán.
A „Kerékpárral 7 határon át” 
program keretében a követ-
kező alkalommal egy „Nyírsé-
gi kiskört”, majd a kihívást 
kedvelőknek, „Palkó János 
kerékpáros emléktúrát” (Má-
riapócs – Szlovákia – 
Ukrajna - 360 km.) 
is tervezünk.
 

2. nap: „Mária sugara – kerékpárostúra” 
- a „Kerékpárral 7 határon át” program keretében -
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Pócspetri 
Önkormányzat Hírlevele

2019.04.11-én 11 órától a 
KOSZISZ Királyfalvi Miklós 
Katolikus Általános Iskola 
és Óvodában locsoló-
vers mondó versenyt és 
hímes tojás készítő ver-
senyt tartottak óvodások 
és iskolások részére. 
Ezt követően pedig a 
gyerekek és a szervezők 
közösen megtekintették 
a játszótéren felállított to-
jásfát. Régi német ha-
gyomány a bokrok és a 
fák húsvéti tojásokkal va-
ló feldíszítése. A hagyo-
mány Ostereierbaum, 
azaz húsvéti tojásfa né-
ven vált ismertté.
Köszönet a szervezőknek: 
Pócspetri Községi Önkor-
mányzat, Pócspetri Kö-
zösségéért Egyesület, 
Tengertánc Alapfokú 
Művészeti Iskola Magyar 
Máltai Szeretetszolgálat, 
KOSZISZ Királyfalvi Miklós 
Katolikus Általános Iskola 
és Óvoda, Pócspetr i 
Nyugdí jas Egyesület, 
Ifjúsági Klub, s a Pócspetri 
Gondozási Központ. 
                                             

TOJÁSFA ÁLLÍTÁS 
PÓCSPETRIBEN

Civil és
Intézményi
Harsona!

ÉLELMISZER CSOMAG 
HÚSVÉTRA 

MINDENKINEK 

Immár harmadik éve ve-
zette be Pócspetri Köz-
ség Önkormányzata, 
hogy nem csak kará-
csonyra oszt élelmiszer 
csomagot, hanem hús-
vét közeledtével is. A 
csomagok kiosztásra ke-
rültek, biztosak vagyunk 
benne, hogy mindenki-
nek segítség az ünnepre 
való készülődés során. 

Koszisz 
Királyfalvi Miklós 

Katolikus 
Általános Iskola

 és Óvoda
áprilisi programok

NYÁRINDÍTÓ
MAJÁLIS 

PÓCSPETRIBEN

Április 3-án megtartott 
Mesemondó verseny e-
redménye:
1-2. osztályban: I.: Balogh 
Zoltán 1.o; II.: Vincze 
József 2.o; III.: Tamás 
Máté 1.o. 
3.-4. osztályban: I.: Kiss 
Patricia 3.o; II. Horváth 
Emma 4.o; III. Rácz Ágnes 
4.o.
Különdíjas lett: Áncsák 
Dávid 3.o; Erdei Mira 3.o; 
Farkas Zsófia 3.o; Rácz 
László 4.o
Április 10-én Zenés iroda-
lomórát tartott Vodila 
Norbert. Az előadó sa-
játos hangszereléssel szó-
laltatta meg magyar köl-
tők verseit, dallá formál-
va azokat. A zene és a 
költészet ilyen ötvözése 
segített abban, hogy az 
irodalmi értékek köze-
lebb kerüljenek a pócs-
petri gyerekekhez, és 
felnőttekhez egyaránt. 
Április 15. Szavalóver-
seny volt. 
31 tanuló vett részt a 
megmérettetésen. Gra-
tulálunk a felkészítőknek 
és a szavaló gyermekek-
nek is! Felejthetetlen él-
ményt szereztek 
minden jelenlé-
vőnek.

Április 30. kedd: Májusfa 
díszítés, és állítás 
Május 01. Szerda: Zenés 
ébresztő a Pócspetri ze-
nészekkel
Május 04. Szombat: Kul-
turális műsorok: Iskolások, 
Nyugdíjas Egyesület, Pet-
ri Pengetős és Citera e-
gyüttes, ANNAMARY, és 
a PERISCOPE zenekar.
Egyéb programok: Mor-
zsavásár, Rajzverseny, 
Arcfestés, főzés, kispá-
lyás futball mérkőzések.

Petr
i Hírek

6.o.


