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VERES ANDRÁS GYŐRI MEGYÉSPÜSPÖK
AZ MKPK ÚJRAVÁLASZTOTT ELNÖKE
A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia vezető tisztségviselőinek
öt évre szóló megbízatása lejárt, így a Konferencia őszi rendes ülésén
a tisztségek megújítására került sor. A Konferencia tagjai
szeptember 2-án Dr. Veres András püspököt választották meg
a testület elnökének. A megbízatás újabb öt évre szól.
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Születési helye, ideje:
Pócspetri, 1959.
november 30.
Papszentelés helye,
ideje:
Nyíregyháza, 1986.
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Püspökszentelés helye,
ideje:
Róma, 2000. január 6.
Az Egri Érsekség
szeminaristájaként
teológiai tanulmányait
előbb az Egri
Hittudományi Főiskolán,
majd a budapesti
Hittudományi
Akadémián végezte.
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növendékeként előbb
a Pápai Gergely
Egyetemen, majd pedig
az Alfonsiana
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morálteológiából
licenciátust szerzett
1988-1990:
Mezőkövesden káplán
1989: doktori fokozatot
szerzett a budapesti
Pázmány Péter
Hittudományi
Akadémián
1990 -1996:
az Egri Papnevelő
Intézet teológia tanára
és prefektusa
1994-1996:
a Pázmány Péter
Katolikus Egyetem
Hittudományi Karának
docense

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

1996-1998:
a Római Pápai Magyar
Intézet rektora
1998-2006:
a Magyar Katolikus
Püspöki Konferencia
titkára
1999. november 5-én
II. János Pál pápa cissai
c. püspökké nevezi ki
2000. január 6-án
II. János Pál pápa
püspökké szentelte
Rómában a Szent Péterbazilikában.
2006. június 20-án
XVI. Benedek pápa
szombathelyi püspökké
nevezte ki
2006. augusztus 5-én
átvette a Szombathelyi
Egyházmegye
kormányzását
k

e
i Hír

Petr

1.o.

2011. január 19 - április 25
között a Pécsi gyházmegye
sede vacante apostoli
kormányzója
2015. szeptember 2. a
Magyar Katolikus Püspöki
Konferencia elnöke
2016. május 17.: Ferenc
pápa a Győri Egyházmegye
püspökévé nevezte ki
2016. július 16.: átvette a
Győri Egyházmegye
kormányzását
MKPK
Az MKPK elnöke
az Állandó Tanács tagja
A Liturgikus Bizottság elnöke
a Jogi Bizottság és a
Gazdasági Bizottság tagja
Jelmondata:
ADDUXIT EUM AD JESUM
Elvitte őt Jézushoz
A testület újra
elnökhelyettessé választotta
Dr. Udvardy György
veszprémi érseket.
Az Állandó Tanács további
tagjai Dr. Erdő Péter bíboros,
esztergom-budapesti érsek
és Magyarország prímása,
illetve Dr. Székely János
szombathelyi
megyéspüspök lettek.
A Konferencia titkára
továbbra is Dr. Tóth Tamás,
akit 2018-ban választottak
erre a tisztségre.
Budapest, 2020. 09.02.
az MKPK Titkársága

Lakossági
Fórum
Pócspetriben

Civil és
Intézményi
Harsona!

A Pócspetri Község Önkormányzata 2020.09.07én 18.00. órai kezdettel a Pócspetri Polgármesteri Hivatal nagytermében Lakossági Fórumot
tartott. A Fórum résztvevői részletes tájékoztatást kaptak a Pócspetri község településfejlesztési koncepció kidolgozásáról.

Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Civil Közösségi
Szolgáltató Központ
pócspetri rendezvénye
2020. szeptember 8-án a Hierotheosz Egyesület
Pócspetriben tartott Információs Rendezvényt.
Az eseményen köszöntőt mondott Tamás
György Pócspetri Község polgármestere, aki a
helyi civil szervezetek munkájának fontosságát,
közösségteremtő szerepét hangsúlyozta és
kiemelte azt a szolgálatot, amit a Civil Közösségi
Szolgáltató Központ a térség civil szervezetei
érdekében végez.
Kiss András, a Sz.-Sz.-B. Megyei Civil Közösségi
Szolgáltató Központ operatív igazgatója tájékoztatóján bemutatta a NEA 2019. évi és a NEA
2020. évi pályázatainak tanulságát és tájékoztatást adott arról, hogy még az ősz folyamán
megjelennek a NEA 2021. évi pályázati kiírásai.
Egyben jelezte azt az örömteli hírt, hogy a 2021.
évben több mint 9 milliárd forint támogatás jut
el a Nemzeti Együttműködési Alapon keresztül a
civil szervezetekhez. Megköszönte azt a komoly,
értékteremtő munkát, amelyet ezek a közösségek végeznek.
Az operatív igazgató beszélt még a Falusi Civil
Alap idei kiírásairól és annak tapasztalatairól.
A megjelent civil szervezeteket bíztatta, hogy
éljenek a NEA adta pályázati lehetőséggel.
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Zempléni repetázás
Tiszat-tó kerülés, és
a Mátrai-Bükki kör
szokásosan - kerékpárral
Az Iánytű Klubunk szervezésében a
közzelmúltban három kerékpárostúra is sikeren és balesetmentesen
megvalósult. Most csak az útvonalakat közöljük, ha elkészülnek a túrabeszámolók azokat is szokásosan
mejelenítjük.
ZEMPLÉNBEN REPETÁZTUNK:
95 km - három nagyobb emelkedő.
A Középkori Templomok Útja Egyesület rendhagyó kerékpáros örökségtúrájához csatlakoztunk. Végre komolyabb hegyi etapokat teljesítettünk:
Sátoraljaújhely-Rudabányácska –
Mikóháza (12,2 km) – Pálháza (7 km) –
Filkeháza (3,4 km) – Füzérkomlós (4,2
km) – Füzér (4,7 km) – Füzérkomlós-(4,7
km) – Hollóháza (5,4 km) – Kéked (8,3
km) – Abaújvár (4,1 km) – Telkibánya
(8,1km) – Bózsva (10,4 km) – Pálháza
(3,2 km) – Mikóháza (7 km) – Sátoraljaújhely-Rudabányácska (12,2 km).
TISZATÓ – TÓKERÜLÉS ÚTVONALTERV
68 km - 2020.09.19.
A Nyugdíjas Egyesület tagjai Poroszlón
az Ökocentrumot látogatták meg, az
Iránytűsök pedig kerekeztek.
Poroszló CBA parkoló 00,0 km
Sarud Vasmacska büfé 10,0 km
Dinnyésháti strand 19,0 km
Kisköre Vízerőmű 25,0 km
Abádszalók Malom sörkert 32,0 km
Tiszaderzs Tiszavirág kikötő 43,0 km
Tiszaörvény Komorán Kikötő 54,0 km
Tiszafüred Kerékpáros pihenő 58,0 km
Vissza Poroszló parkolóhoz 68,0 km

Esetleg lehetet volna még tovább
Tiszadorogmai komp 74,0 km - Vissza
Poroszló 100,0 km.
Vagy akár tovább Tiszacsegei halászcsárda komp 84,0 km- Tiszdorogma
93,0 km - Vissza Poroszló 118,0 km.
Szintemelkedés: síkság, gyakorlatilag
nincs emelkedés.
Nehézségi fok: könnyű, bárkinek
ajánlott.
MÁTRAI - BÜKKI KÖR ÚTVONALTERV
68 km. 2020.09.20.
Sírok Vár Panzió 0,0 km
Bükkszéki letérő (emelkedő a településig) 5,0 km - Bükkszék 8,0 km
Pétervására (emelkedő az elágazásig) 16,0 km
Mátraballai elágazás 23,0 km
Mátraballa 26,0 km
Mátraderecske (emelkedő a településig) 33,0 km
Recsk 36,0 km
Recsk Búzás völgyi tó 38,0 km
Búzás völgyi tó körbe (emelkedő a
településig) 44,0 km
Szajla 56,0 km
Terepes (a legmeredekebb emelkedő a várig) 60,0 km
Sírok Vár 66,0 km
Sírok Vár Panzió 68,0 km
Szintemelkedés: sok, sokszor, és több
száz méter, helyenként több mint
10%. Nehézségi fok: edzettebbeknek,
elszántaknak, kitartóknak ajánlott!
Kovács János
túraszervező
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Pócspetri fiatalok karitatív szolgálatát
ismerték el
A keresztény élet legkifejezőbb tevékenysége a szeretetszolgálat
gyakorlása, amelyben az ember időt, kedvességet, szeretetet,
alázatot ad, vagy anyagi áldozatot hoz a rászoruló embertársai
részére. Ezt a szolgálatot gyakorolták a pócspetri
Szent Kereszt Felmagasztalása Karitász csoport fiatal tagjai is
az elmúlt hónapokban.
Ők voltak azok, akik a COVID-19 járvány idején az idősebb testvérek helyett biztonságosabban végezhették és végzik ma is a karitatív szolgálatot, hogy minél
több emberhez eljussanak az adományok.
A Szent Kereszt Felmagasztalása Katolikus Karitász csoport fiatal önkéntes tagjai
áldozatos munkájukért, a bajba jutottak ellátásában nyújtott segítségükért országos elismerésben részesültek.
Az okleveleket Csordás Gábor atya, a Debre-cen-Nyíregyházi Egyházmegyei
Karitász igazgatója adta át a Szent Kereszt Felmagasztalásának ünnepén a
Szenes István plébános által bemutatott szentmisén.
Öröm-hír Sajtóiroda/Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

A magyar népmese napja
Pócspetri Könyvtári, Információs és Közösségi Hely
A magyar népmese napját a Magyar Olvasástársaság kezdeményezésére ünnepeljük meg 2005 óta. Céljuk az volt, hogy a népmesék fennmaradjanak és a
mesékben élő bölcsesség továbbhagyományozódhasson az új generációkra.
A jeles ünnepnapnak szeptember 30-át, Benedek Elek születésnapját jelölték ki.
„Őseinktől kincsekkel teli tarisznyát kaptunk örökségbe, de mintha egyre gyakrabban tétlenül néznénk ennek háttérbe szorulását, elfelejtését. Vegyük
birtokba, ismerjük meg, fényesítsük újra és adjuk tovább az eleinktők kapott,
élethosszig érvényes, értékes, unokáink számára is feltétlenül megőrzendő,
mesebeli kincseket!” (Részlet a Magyar Olvasástársaság 2005-ös felhívásából)

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

Benedek Elek
Benedek Elek (1859. szeptember 30. – 1929. augusztus 17.)
magyar újságíró, író, országgyűlési képviselő, „a nagy
mesemondó”. Művei évtizedeken át a legfőbb, s legjobb
magyar mesekönyvek voltak.
Verseket, színműveket, regényeket is írt.
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