Petri Hírek
Pócspetri Község
Önkormányzata

2020 év
február hó

5. évfolyam
2. szám

Tájékoztatás a „Pócspetri a Zenélő Falú
bemutatkozása Erdélyben” programról
A programon fellépők: Iránytű Klub-zenekar,
Pócspetri Nyugdíjas Egyesület hagyományőrző csoportja,
a Petri Öregfiúk Dalárdája, valamint a
Petri Pengetős Citera zenekar és Énekegyüttes
2020 év idusán újra
Erdélyben lép fel
Pócspetri a „Zenélő
Falú”. A bemutatkozó
program műsora:
„Szóljon a harang”
– Az Iránytű Klubzenekar, és a Pócspetri
Nyugdíjas Egyesület
Népdalköre zenés
irodalmi, történelmi
műsora. Megzenésített
versek, dalok szólnak az
emlékezésről, és az
életünkről.
Katona és bordalok Petri Öregfiúk Dalárdája
(5 perc)
Leánykérő” Pócspetri Nyugdíjas
Egyesület
hagyományőrző
csoportjának népi
hagyományokat
humorral ötvöző műsora
Népdalcsokrok Petri Pengetős Citera
zenekar és Énekegyüttes

Programterv
2020. március 12
(Csütörtök)
Indulás - bepakolás:
5.00.- Pócspetri Teleház/Művelődési Ház.
Utazás:
Fazekas János személy –
teherfuvarozó (Szakoly)
autóbuszával.
Megállások:
Csak a legszükségesebb
alkalmakkor mosdó
használat céljából.
Megérkezés: A
szálláshelyre - Education
Center Árkos Benedek
Elek u, 493 szám.
Elhelyezés:
Kétágyas, és
apartmanszerű 2+2
ágyas fürdőszobás
szobákban.
Vacsora: az Árkosi
Európa Tanulmányi
Központban.
Program: Szabó József
zenés estje.

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

2020. március 13
(péntek)
8:00 - Reggeli (Árkosi
Európa Tanulmányi
Központ)
9:00 - Kirándulás Brassó
megyébe (Prázsmári
erődtemplom, Brassó sétálóutca, főtér, Fekete
templom, Fehér bástya)
13:00 - Ebéd (úti
csomagban)
14:00 - Brassó - Coresi
Shopping Center
17:00 - Indulás Bölönbe
a fellépés helyszínére
19:00 - Pócspetri a
„Zenélő Falú”
bemutatkozása
program műsora
Találkozás a
településünkön 2016ban fellépő Kék Virág
néptánccsoport és a
Harmónia kamarakórus
tagjaival.
21:00 - Vacsora
Bölönben
23:00 - Hazaindulás
Árkosra
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2020. március 14
Adolph Kolping élete és munkássága
(szombat)
KOSZISZ Királyfalvi Miklós Katolikus Általános
8:00 - Reggeli (Árkosi
Iskola és Óvoda Kolping Oktatási és Szociális
Európa Tanulmányi
Központ).
Intézményfenntartó Szervezet névadójáról
9:00 - Kirándulás
A XIX. század kezdetére Eu- Az elemi iskolában tanítója és
Sepsiszentgyörgyre
rópa számos országában a plébánosa is észrevette a
(főtér, Erzsébet park,
gazdasági fellendülés volt ta- gyermek Kolping tehetségét, de hiába, a szülők nem
pasztalható.
Székelyföldi Vadászati
tudták
vállalni a magas gimA
lezajlott
ipari
forradalom
és
Múzeum, Sugás áruház).
az azt követő tudományos- náziumi tandíjat. Így hát 13
13:00 - Ebéd a Sugás
technikai fejlődés mintegy le- éves korában cipészinasnak
vendéglőben
zárta az ipari fejlődés "tradici- adták. 17 éves korától hét
14:00 - Kirándulás onális korszakát", megszüle- éven át, mint segéd vándoCsernáton (Hasszmann
tett a modern gyáripar, létre- rolt: egyrészt szerette volna
Pál Múzeum), Kovászna jött a nagy tömegű ipari szakmájában tökéletesíteni
munkásság. Ugyanakkor ez magát, másrészt arról álmo(főtér), Csomakőrös
az új társadalmi réteg szinte dozott, hátha talál valahol
(Kőrösi Csoma Sándor
teljes kiszolgáltatottságban pártfogót, aki iskoláztatását
emlékház), Zágon
élt: szabályozatlanok voltak a vállalná.
(Mikes Kelemen, Szabó
munkavédelmi törvények, a Nyitott szemmel járt a világKati, Domokos Géza
ban, és elborzasztotta amit
munkaidő, a fizetés, stb.
A gondokat csak tetézte, látott: erkölcstelenség, jövőtemlékház).
hogy
a céhek szint a családi lenség, alkalmatlanság, lelki19:00 - Pócspetri a
közösségeinek felbomlásá- ismeretlenség. Ez a kép fo„Zenélő Falú”
val lazulni kezdett a hazához, gadta mindenhol segédbemutatkozása
államhoz, családhoz, egy- társai közt a műhelyekben.
program műsora
házhoz fűződő kapcsolat- Egyre jobban érezte, ő az, aki
Nagyborosnyón.
arra hivatott, hogy tegyen ez
rendszer.
A munkások, különösen a ellen. Elhatározta, hogy pap
21:00 - Vacsora
nagyvárosokban
talajtalan- lesz. Nehezen, de pártfoNagyborosnyón.
ná vált testi- és lelki elnyomo- gókra is talált, s 23 éves (!)
23:00 - Hazaindulás
rodásuk, iskolázatlanságuk korában végre elkezdhette a
Árkosra.
megdöbbentő méreteket gimnáziumot.
2020. március 15
1844-ben lett a kölni papneöltött, egyre nőtt a bűnözés.
A gondokkal szemben az ál- velő intézet hallgatója, s egy
(vasárnap)
lami intézmények tehetetle- év múlva, 1845 április 13-án
Reggeli (Árkosi Európa
nek
voltak, magánemberek pappá szentelték.
Tanulmányi Központ).
és egyházi szervezetek siettek Első kápláni állomása ElberBúcsú, hazaindulás
először a nyomorgók segíté- feld, a textilipar egyik fellegPócspetribe.
sére. Számos karitatív egye- vára lett. Ugyanazok a probA kinti programok
szervezését ez úton is
köszönjük Nemes
Elődnek,
a Kovászna Megye
Tanácsa
munkatársának, a Pál
Utcai Fiúk Egyesület
elnökének.

sület, szerzetes- és apácarend, kongregáció jött létre a
munkásifjúság felkarolására.
Ebben a dinamikusan fejlődő, de súlyos ellentmondásokkal küszködő korban látta
meg a napvilágot a németországi Kerpenben, 1813-ban
Adolph Kolping.
Szülei egyszerű szegény emberek voltak, édesapja juhász volt.

lémák fogadták itt is, mint amiket más nagyvárosokban
is látott: gyökértelenség,
nincstelenség, erkölcsi sivárság, kallódó fiatalok.
Óriási erővel vetette bele
magát a munkába, hogy
végre tehessen valamit azokért, akiknek nemrég még
sorstársa volt.
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A legényegylet eszméje
azonban nem az ő, hanem
egy Breuer nevű jóakaratú
tanító fejében fogalmazódott meg:
esténként ingyen oktatásban
részesítette a legényeket, elbeszélgetett velük problémáikról.
Kolping nemcsak lelkes támogatója lett az ügynek, de
meglátta, hogy itt a nagy lehetőség: elterjeszteni a legényegyleteket szerte az
országban - ez lehet az ifjúság erkölcsi romlásának
megállítója.
1849-ben Kölnbe ment, s alig
egy hónap múlva már a legényegyletek ottani létrehozásán fáradozott. Kidolgozta a Katolikus Legényegyletek működésének máig
érvényben lévő szabályait,
alapelveit.
Az egyletek családszerűen
működtek, tagjaik elsősorban a kézműves és iparos segédek voltak. A cél a közös
szórakozás, pihenés, de főként a tanulás (felvilágosító
jellegű előadásokkal) és a
felnőtt életre való felkészülés.
Az egylet fiataljai számára
Kolping hármas célt fogalmazott meg:
- Legyenek jó családapák,
mert a család a társadalom
lelki megújulásának alapja.
- Váljanak szakmájuk mestereivé, akik tanultak, műveltek
és készek az állandó önképzésre. Szeressék és becsülettel végezzék munkájukat.
- Váljanak igazi polgárokká,
szerezzenek polgári erényeket, amelyek a hazához és a
néphez kötik őket.
Természetesen e célokat áthatják a vallásosság, a tiszta
keresztényi élet, a karitatív és
a szeretet eszméi.
Ha megvizsgáljuk Kolping
célkitűzéseit, észre vehetjük,

hogy az egyéni és társadalmi
szempontból is legfontosabb
pontokat ragadta meg:
család, munka, polgári életvitel. Ezek társadalmi hasznossága elvitathatatlan, de
egyben az egyéni boldogulás színtere is.
Írásaiban Kolping részletesen
és az egyszerű emberek
számára is közérthető módon
fejtette ki nézeteit az egyes
kérdésekről.
A XIX. sz. értékválságos korában nézetei rendkívül progresszívnek nevezhetők.
Külön figyelemre méltó a
polgári erények állandó
hangsúlyozása a jól képzett,
tisztes munkás ne proletár, de
polgár legyen!
Nem karitativitásra, a gyengék egyszeri megsegítésére
törekszik, hanem annak beláttatására, saját életüket
hogyan tehetik értékesebbé,
tartalmasabbá.
Konkrét útmutatókat adott a
családtervezésre, az általános műveltség fontosságára,
a polgári erények mibenlétére nézve, azaz igyekezett
az élet minden területén a
fiatalok segítségére lenni.
Néhány év alatt a vetés "szárba szökkent". Elberfeld és
Köln után, azok mintájára az
1850-es években egymás után alakultak a katolikus legényegyletek Németországban. Sőt, a mozgalom
túllépett az országhatáron,
szerte Európában kedvező
fogadtatásra talált.
Kolping fáradhatatlanul dolgozott, buzdított mindenütt a
legényegyletek létrehozására. Eredményeit maga IX.
Pius pápa is nagyra értékelte.
A rengeteg munka, az utazások, azonban felőrölték
Kolping amúgy is beteg szervezetét (ifúkora óta tüdőbajjal küszködött).

1865. december 4-én, Kölnben halt meg. A "legényegyletek atyjának" testét a
minoriták templomában helyezték örök nyugalomra, óriási részvét mellett.
Halálával azonban a legényegyletek nem bomlottak fel.
Szervezőmunkájának hála,
az irányítás mindenütt a
megfelelő emberek kezében
volt. Az eszme nem torpant
meg, sőt egyre szélesebb
tömegeket hódított meg.
Amikor II. János Pál pápa
Németországban való tartózkodása alkalmával 1980.
november 15-én Kölnben
felkereste a minorita templomot, ahol Adolph Kolping
földi maradványi nyugszanak, ezt mondta:
"Azért jöttem, hogy köszönetet mondjak Adolph Kolpingnak és annak a nemzetközi Kolping-mozgalomnak,
amely az idők követelményeinek megfelelően valósítja meg programját, hogy
hozzájáruljon a szociális kérdés megoldásához.
Nagy örömmel hallom, hogy
a Kolping-mozgalom ma
már a világ több mint húsz
országában elterjedt és a
legújabb időkben, a harmadik világban is bontogatja
szárnyait.
Különös örömmel tölt el az,
hogy mindenütt sok fiatal
csatlakozik alapításotokhoz
és általa olyanná formálódnak, hogy az Evangélium
hiteles tanúi legyenek...
Ilyen vonzó példaképre van
szüksége a mai Egyháznak,
mint amilyen Adolph Kolping
volt.”
Adolph Kolping életéről az
Általános Iskola honlapján
www.petriisk.webnode.
hu-n található a
leírás.
3.o.
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pályázati lehetőségek
fejlesztési elképzelések
Tájékoztatás az
Iránytű Klub-zenekar próbáiról

IRÁNYTŰ

IGFK

Az Óév utolsó próbáján vasárnap délután egy pohár
bor mellett beszéltünk a jövő évi tervekről, és
elkezdtük a felkészülést 2020 március idusára, az újabb Erdélyi, Sepsiszentgyörgyi fellépéseinkre. Mivel a Szilveszteri Bálra
már átpakolták a hangosítást, és a székeket az Iskolába, így a suli
tánctermében, s teljesen akusztikus verzióba állítottuk össze műsorunkat. 21 fő volt jelen. Voltak, akikhez nem jutott el a próba híre, és voltak, akik
egyéb elfoglaltság miatt nem tudtak jelen lenni. Ezért felhívást tettünk közre,
hogy csak azokra tudunk az Erdélyi fellépéseken számolni, akik már elejétől be
tudnak kapcsolódni a felkészülésbe. Ennek megfelelően az újévi próbákon már
teljes létszámban (mintegy 30 fő)vett részt és alakítottuk ki a „Szóljon a harang” –
az Iránytű Klub-zenekar, és a Pócspetri Nyugdíjas Egyesület Népdalköre zenés
irodalmi, történelmi műsorát. A megzenésített versek, dalok ez alkalommal az
emlékezésről, és az életünkről szólnak. Természetesen elkezdte a felkészűlést a
programon fellépő többi formáció, így a Pócspetri Nyugdíjas Egyesület hagyományőrző csoportja, Petri Öregfiúk Dalárdája, Petri Pengetős Citera zenekar és Énekegyüttes is.

Kedves Iránytűs klubtársak, szimpatizánsok!
2019-ben ünnepeltük az alakulásunk
két évtizedes fordulóját. Mint tudjátok
több mint 20 évvel ezelőtt elsősorban
azért jött létre ez a civil közösség, hogy
csatlakozzunk az akkor szárnyát bontogató, Európában egyedülálló kezdeményezéshez, a magyarországi teleház mozgalomhoz, és létrehozzunk
sokfunkciós közösségi információs központokat. A Teleház Pócspetriben még
ma is működik, s jelenleg többek között
a közel harminc főssé terebélyesedő
Iránytű Klub-zenekarunk próbahelyiségül szolgál. Ami különlegessé tette az
egyesületünket, hogy számtalan kulturális, oktatási, szociális, turisztikai, és egyéb közösségi programot szerveztünk, és a mai napig bonyolítottunk le,
vagy közreműködünk a megvalósításban. A programokról, eseményeinkről
ez idáig több facebookos aloldalon:

Iránytű Gazdaságfejlesztő Klub; Iránytű
Klub-zenekar; Sport - Szabadidő –
Életmód, és különféle levelezésekbe is
hírt adtunk, és beszámoltunk.
A jövőben ezeket az aloldalakat Iránytű Klub néven szeretnénk egyesíteni, illetve egy Iránytűs zárt csoportot létrehozni. Így elsősorban itt kerülnének
meghirdetésre, a közösségi eseményeink, a zenekari próbák, fellépések,
a gyalogos és kerékpáros túrák. Ide
azok jelentkezését várnánk, akik alkalomszerűen, vagy rendszeresen de
részt kívánnak venni Iránytű Klub közösségi eseményein, programjain, szívesen nézik, olvassák az ezekről készült
beszámolókat. Tehát az Iránytű Klub
aktív tagjai, elkötelezett szimpatizánsai
részére jön/jött létre ez a csoport, amihez lehet csatlakozni.
Kovács János IGFK elnöke
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Sport - Szabadidő - Életmód
Új Év köszöntő gyalogos - kerékpáros túra
a Tokaji Nagykopaszra!
(Az Iránytű Klub elnökének szubjektív beszámolója)
A húsz éves évfordulóját
ünneplő Iránytű Klubunk
keretében 2020-ban stílszerűen 20, azaz húsz
gyalogos, és/vagy kerékpáros túrát kívánunk
meghirdetni, és lebonyolítani!!!
Minden túráról szeretnék
lehetőleg az eseményt
követő héten rövid beszámolót készíteni, és az
Iránytű sport-szabadidőéletmód facebook oldalon fotó válogatással
együtt megosztani.
Ezen túlmenőleg természetesen a Petri Hírekben
is szívesen közzétesszük a
túrafelhívásokat, illetve
az élménybeszámolókat.
Rögtön itt az első túráról
készült leírás, amelyet fogadjanak a Tisztelt Olvasók érdeklődéssel.
A hagyományoknak
megfelelően a 2020-as
esztendőt is a Tokaji hegy
megmászásával köszöntöttük. Eredetileg a Kovács család egy részéhez Mariann, és az ügyeletes Gabi csatlakozott
volna, de egy javításra
szoruló antenna nem tette lehetővé a részvételüket. Az oda úton a ragyogó napsütésben végig azon keseregtem,

hogy hagytam magam
lebeszélni a bicajról, meghajolva azon érv előtt,
hogy az első közösségi
programon ne menjek egyedül. Erre a legnagyobb meglepetésemre
a meghirdetett találkozási helyen, Tarcalon a
templom mögötti parkolóban ismerős kerékpár
fogadott. Majd megjelent a gazdája is Pénzes
Gyuri személyében, aki
abban bízott, hogy együtt tekerünk fel a hegyre. Sajnos az Iránytűs
csoport, -túra és zenésztársak nagy többsége
nem igazán mozog otthonosan a virtuális térben, így a Netes kommunikációink hatékonyságán még van mit javítanunk.
Gyuri Tokajban tette le az
autót, s Tarcalig bemelegítve lábait így végül
egyedül vágott neki a
műútnak. Ildi, Dani, meg
jómagam a piros jelzést
követve ez alkalommal is
a túra útvonalat választottuk. A korábbi évek
hótakarója elfedte előttünk a hegyről leömlő
csapadék vágta meglepő, s haladást nehezítő
mélyedéseket. Viszont
hó, és sár híján még így is

sokkal könnyebb volt a
menet. A szőlő dombos
10-20 százalékos emelkedőt leszámítva pihenni
sem kellett megállni.
Egyedül a bányatavat
szegélyező meredek
sziklafalon ügyesen felkapaszkodó róka látványa csendesített le bennünket. Az erdős részen
pedig a szakszerűtlen ritkítás gondolkodtatott el.
A műútra kiérve egyre
több autó ment el mellettünk, s fent a csúcson
a kerékpáros túratársunk
mellett valóságos sokadalom fogadott. A legtöbben pedig a gyors
tempójú visszaút során
útba ejtett Áldó Krisztus
szobránál voltak. A kiváló
időjárást kihasználva
sokaknak jelentett vonzó
célpontot Tarcal, s a Tokaji-hegy. Mi sem bántuk
meg, hogy ily módon is
ápoltuk a hagyományt, s
így köszöntöttük a 2020as esztendőt.
Az Új évben is egészséges életmódot, sok
sportolással eltöltött szabadidőt, és minden jót
kívánva:
Kovács János
Iránytűs
túraszervező
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Kulturális Mozaik
Történelem - Irodalom - Zene
Petri 2020

A lassú építkezés eredménye

Új anyaggal jelentkezik a pócspetri zenekar. A IV olyan, mintha egy nagyon
lassú tűzön főzött kaját, elkezdenél enni, és érzed, megérte várni.
A Periscope zenekar IV EP-je
egy rettenetesen jó anyag,
és talán a zenekar eddigi
legösszetettebb munkája. Az
az elszántság, amivel évek
óta haladnak előre, most
hozta meg a gyümölcsét, a
kis apróságokban.
Nem akarom letagadni, a
fiúkat én régről, a nyíregyházi
zenei életből ismerem, és
végignéztem azt az utat, amivel eljutottunk a mai
naphoz, a IV megjelenéséhez. Ha nem lenne meg a
háttértudásom, akkor is ki
lehetne silabizálni, hogy
mennyire apró lépésekben
építették fel magukat. Kevés
olyan zenekar létezik, ahol
azt érzem, minden tégla a
helyén van.
A Takács Máté (ének, gitár)
Májer Attila (basszusgitár) és
Tamás Balázs (dob) felállás
még 2015-ben alakult meg
Pócspetriben, így jelent meg
az első EP-jük és két single is.
Közben bejárták az országban a tehetségkutatókat (az
értékelhetőeket és nem az
értékelhetetleneket), folyamatosan koncerteztek, aztán
csatlakozott hozzájuk Magyar Tamás (gitár) és így jött
össze a mostani – reméljük
végleges – felállás.
Ez a kis történeti áttekintés
pedig arra volt jó, hogy bizonyítsam, a srácok rendesen
dolgoznak, taposnak elég régóta, és mostanra azt hiszem,
kezdenek megérkezni. Az új
felállás például határozottan
jót tett a zenéjüknek, Tomi

beszállása nem azért különleges igazán, mert így lett egy
plusz hangszerre lehetőség,
hanem mert ez a hangszer
kinyitotta a kaput egy másik
stílus irányába.
Két dal megjelent már, amióta négyen izzadnak a próbateremben, de az YZ még
határozottan csak egy érdekes beharangozó volt, arról,
hogy milyen irányba indulnak
el a srácok. A klipes Nem szól
bennem – amiről mi is írtunk –
már egy kiforrott zenekartól
szólt, de az EP dalain egyben
kaphatjuk el ezt az egységességet. Ha pedig már ennyit
beszéltem róluk, ITT a kislemez, amit nagyon érdemes
széthallgatni. Az anyag születéséhez pedig szükség volt
arra, hogy a srácok bevonuljanak egy hétre a budapesti
Grenma Stúdióba és a legapróbb részletekig átgondolják, hogy mit akarnak adni
nekünk. A IV legnagyobb
erénye pedig, hogy definiál.
Nem csak azért, mert ismerem a Periscope előéletét,
de egyik anyaguknál sem
éreztem azt, hogy ezt senki
nem tudná mással összekeverni. Ez az EP viszont kijelöli
azt az utat, amin ilyen szép
lépésekben tovább haladva, abszolút elérhetik azt a
végcélt, ahová tartanak.
Megszülethet a Periscopehangzás.
Felépítettségben pedig, ahogy illik, minden részletet
megkapunk, a klippel beharangozóként megjelent

Mindenki Idegen másfél
perces zúzdájától, a négy
perces balladáig (Legvégén). Ez az anyag pontosan
annyira feszeget határokat,
amennyire egy első (nagy)
anyagnak illik, (tudom, hogy
nem az első kislemezük ez, de
én ezt most elsőnek tekintem)
és pontosan annyira szabálykövető, hogy tudjuk, mire is
számítsunk tőlük.
Máté szövegeit, pedig ha
kiemeljük a kontextusból, lelassítva, melankolikusan előadva tökéletes, szomorú énekes-dalszerző számokat lehetne belőle csinálni.
Összességében tehát nem
tudok rosszat mondani a lemezről, talán csak annyit,
hogy a nyitó Hangulatjelentés lenne a legerősebb szám
rajta, csak azt a vokál sávot ki
gondolta, hogy mindenhova
oda kell rakni?
De ez legyen a legnagyobb
probléma, a srácoknak nagyon jól áll ez a poszt-grunge
stílus, ráadásul hallgatni is
sokkal érdekesebb, mint az
ezredik pop-punk produkciót. Élő példa feltörekvő zenekartól, feltörekvő zenekarnak, hogy mennyire kifizetődő a kitartás. (Ez egészen Szabó Péteres lett, bocsi)
Nagyon sok mindent tudnék
még írni, de a legfontosabb,
hogy hallgassatok sok feltörekvőt, menjetek a koncertjeikre. Bodó Bence
https://igeretestitanok.hu
/periscope-iv-eppremier/
6.o.
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Február a farsang hónapja
A farsang a vízkereszttől húshagyókeddig, a nagyböjt kezdetéig
tartó időszak. Jellegzetessége,
hogy a keresztény liturgikus naptárban nem kötődik hozzá jelentős vallási ünnep, alapvetően a gazdag
néphagyományokra épül. A vidám
lakomák, bálok, mulatságok, népünnepélyek jellemzik ezt az időszakot. Településünkön a nyugdíjas és az iskolás korosztály ápolja ezt a szép hagyományt.
Ennek megfelelően a Pócspetri Nyugdíjas Egyesület
és a Máriapócsi Nyugdíjas Egyesület fergeteges
farsangi bulit tartott, melynek színhelye ezuttal a
Pócspetri Polgármesteri Hivatal Házasságkötő terme
volt. Farsangoltak a Pócspetri Gondozási Központ
lakói,a Pócspetri Nyugdíjas Egyesület tagjaival, akik
nótáztak és nagyon finom fánkot sütöttek a bent
lakóknak. A műsor után tombola sorsolás is volt ahol
mindenkinek kihúzták a számát. Valamint az idén is
megrendezésre került az iskolában is a farsangi
mulatság. Mindenki nagyon ügyes volt.

Meghívó író-olvasó találkozóra
Dávid Ádám író előadást az érdeklődők
2020. március 12-én 11.00 órától tekinthetik meg
Pócspetri Könyvtárában.
A program megvalósulását ez alkalommal is a
Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár támogatja.

Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja
Az Országgyűlés 2000. június 13-án elfogadott határozata
minden év február 25-ét a kommunizmus áldozatainak
emléknapjává nyilvánította. Pócspetriben az előző évekhez
képest csendesebben, és szükebb körben tartották meg a
megemlékezéseket, a koszorúzásokat.

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

Civil és
Intézményi
Harsona!
40 napos
Nagyböjti
Zarándoklat
2020. február 24-én, hétfőtől,
naponta 16:30 órakor zarándokájtatossággal kezdve újra indult a Máriapócsot körül
öle-lő Boldogságok útján a 40
napos Nagyböjti Zarándoklat.
A Kegytemplomban esténként imádkozó csoporthoz is
csatlakozhatsz, mert minden
bekapcsolódót számon tartunk.
A 40 napig tartó imádságos,
gyalogos, nappali/éjszakai
/vezetett zarándoklatunkra
kérjük, hogy legalább hetente előre jelentkezz be.
A közel 18 km-es út rövidebb
szakaszaira 3-4 ponton is be
lehet kapcsolódni.
Örömmel várunk, tölts velünk
több napot is a NAGYBÖJTBEN Máriapócson!
A HIVATÁSOK Háza és a
ZARÁNDOKHÁZ biztosítja az
egyének és csoportok napközbeni programját, a szállást és az étkezést.
Mindenkit szeretettel hívunk,
hogy csatlakozzon 1, 2, 3-7-…
akár 40 napra!
Bejelentkezés és információ a
szervezőknél:
„HIVATÁS”- Emlékalapítvány
Máriapócs
Telefon:
+36 20 9743 125
Email:hivatas.emlekalapi
tvany@gmail.com
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