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A kiesett bevételeket nem tudja 
más forrásból pótolni az önkormányzat.

A tavaly tavasszal kirob-
bant vírusjárvány nagy-
mértékben megnehezí-
tette Pócspetri lakossá-
gának életét és az ön-
kormányzat gazdálko-
dását is. Elmaradtak a 
megszokott kulturális és 
egyházi rendezvények, 
az önkormányzatnak 
pedig takarékoskodnia 
kellett.

– Szerencsére a megkez-
dett beruházások to-
vább folytatódtak, illetve 
sikerült az önkormány-
zatnak újabb pályázati 
kiírásokat is megnyernie.
A középületeink megé-
rettek már a felújításra. 
A teleház és a művelő-
dési ház szépítésére, mo-
dernizálására 21 millió 
forintot nyertünk 

– tájékoztatta szerkesztő-
ségünket Tamás György, 
Pócspetri polgármes-
tere.

Nyertes pályázatok

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

– A Magyar Falu Program 
keretében a szolgálati 
lakást is felújítjuk. 

Az általános iskola tető-
zetén meglátszottak már 
az időjárás viszontag-
ságai, különösen a jég 
okozott sok problémát. 
A felújításra elnyertünk 60 
millió forintot a Belügy-
minisztérium pályázatán, 
a munkálatok nemrég 
fejeződtek be, már csak 
kisebb tennivalók van-
nak hátra. 

Maga az iskola is meg-
újult, az elavult nyílás-
zárókat kicserélték a 
szakemberek, korsze-
rűbb lett a gépészeti 
berendezés, s napele-
mek is kerültek az épü-
letre. 

Önerőből és pályázati 
pénzből folyamatos a 
közterek, parkok kar-
bantartása, az önkor-
mányzati utak felújítása, 
illetve aszfaltozása. 

Jól működik a községben 
a szociális ellátórendszer, 
a megigényelt szociális 
tűzifát 180 rászoruló csa-
lád kapta meg másfél-
másfél köbméter meny-
nyiségben. Akik éppen 
hogy k imaradtak az 
igénylők sorából, azok 
méltányossági alapon 
kaptak az önkormányzati 
fakészletből. A hátrányos 
helyzetű családokat élel-
miszercsomaggal is segít-
jük húsvétkor és kará-
csonykor.

– Kis önkormányzatunk 
számára adóbevételek 
jelentik az önerőt, de a 
jelenlegi helyzetben nem 
számíthatunk a súlya-
dóra és az iparűzési adó 
felére. Ez utóbbi ese-
tében az egyik szemünk 
sír, a másik nevet, hiszen 
az adó fele ott marad a 
vállalkozásoknál. Sajnos, 
ezeket a kiesett bevé-
teleket nem tudjuk pótol-
ni, így takarékosan kell 
gazdálkodnunk.
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Lapunkban már korábban is be-
számoltunk a Periscope együt-
tesről és az általuk bezsebelt elis-
merésekről. 
A fiúk a legutóbbi Fülesbagoly 
Tehetségkutatón ismét odatették 
magukat, és bár a közönséget 
nélkülözniük kellett, nagy öröm 
volt számukra, hogy újra színpa-
don állhatnak. 

A legutóbbi sikeres fellépésről, a 
pandémia okozta nehézségekről, 
illetve a jövőbeni tervekről Takács Má-
té, az együttes énekes-frontembere 
mesélt lapunknak.
Elmondta, a koronavírus-járvány a 
kezdetekben borzasztóan érintette a 
zenekar tagjait, sokáig nem talál-
koztak, a bőgősük Budapesten élt, és 
a korlátozások alatt nem is járt haza.

Rengeteget próbáltak
– A többiekkel itt voltunk, viszonylag 
közel egymáshoz, de nem futottunk 
össze. Ez megviselte a zenekart, két-
három hónap telt el így, ráadásul nem 
próbáltunk, csak videókonferencia 
keretében beszélgettünk egy-egy 
szombat este. 
Aztán végre jött a nyár, és amikor 
tavaly jöttek az enyhítések, megra-
gadtunk minden egyes alkalmat – 
zenéltünk, amikor csak tudtunk.
Játszottunk a fővárosban, Szigetszent-
miklóson, és szeptemberben volt a 
Fülesbagoly tehetségkutatója is – 

idézte föl a kezdeti megpróbáltatá-
sokat a frontember, majd hozzátette: 
az őszi újabb hullám és a lezárások 
nehézségeivel már felkészültebben 
néztek szembe.
– Belevetettük magunkat a munkába, 
rengeteget próbáltunk, gyártottuk az 
új dalokat. Igyekeztünk mindent meg-
tenni, hogy minél könnyebben vészel-
jük át ezt a baljós időszakot. 
A mostani Fülesbagoly Tehetségku-
tatón közönség nélkül kellett játsza-
nunk, de mindenképp jelentkeztünk, 
hiszen a bekerüléssel újra a színpadra 
állhattunk.
A rajongók hiánya nagyon megviselt 
minket, de a pandémia árnyékában 
is jól ment a munka: új dalok születtek, 
és hamarosan kiadunk majd egy 
kislemezt, továbbá a nagylemezen is 
dolgozunk.
– Nem fogjuk elkapkodni, mert félünk 
attól, hogy az ősz megint lezárásokat 
hoz – engedett bepillantást a mun-
kába Takács Máté, akitől azt is meg-
tudtuk, hogy vannak már lekötött bu-
lijaik a nyárra, ezért inkább erre he-
lyezik a hangsúlyt. 
Tolják a koncerteket, ameddig csak 
lehet, és gyűjtik az élményeket, amik 
elmaradtak az elmúlt több mint egy 
évben.

Hiányzott az inspiráció
– A tehetségkutató teljesen más volt 
legutóbb. Annyira zárt volt az egész, 
hogy nem csak a közönség hiány-
zott, de a többi kilenc fellé-
pővel sem találkozhattunk. 

A Periscope együttest megviselte 
a közönség hiánya.

Kulturális Mozaik
Petri 2020

Történelem - Irodalom - Zene



Nem láttuk egymás produkcióját, ami 
szintén érzékenyen érintett minket, 
hiszen máskor az ilyen eseményeken 
a zenészszakma képviselői között le-
hetünk. Elmaradtak a beszélgetések, 
nem tudtunk inspirálódni a mások 
munkájából. 

Takács Máté két díjat is bezsebelt, de 
a Siklósi Örs-emlékdíj különösen 
fontos a számára
– Nagyszerű zenekarokkal lehet ilyen-
kor összefutni: vannak bandák, ami-
ket talán meg sem ismernénk az ilyen 
alkalmak nélkül. Annyi pozitívum volt 
az egészben, hogy a Fülesbagoly 
kiváló minőségben rögzítette a fellé-
pők produkcióit, így azok az interne-
ten megtekinthetők. Kicsit viszolygok 
ezektől a videós megoldásoktól, tő-
lünk is kérdezték többen is, hogy miért 
nem csinálunk próbatermi, közvetített 
koncerteket, de ezek egyáltalán nem 
olyanok, mint élőben fellépni – szá-
molt be a tehetségkutatóról az éne-
kes, akinek munkáját két díjjal is 
elismerte a szakmai zsűri.
– A Fülesbagoly debreceni fordulóján 
megkaptam a legjobb dalszövegí-
rónak járó díjat, és ami még jobban 
megindított, az a Siklósi Örs-emlékdíj, 
melyet a legjobb frontembernek ad-
tak. Ő volt az AWS énekese, aki az év 
elején fiatalon, tragikusan elhunyt. 
Mindez kimondottan sokat jelent ne-
kem, mert a pandémia előtti utolsó 
fellépésünkön pont az AWS-sel játsz-
hattunk. Rengeteget beszélgettünk 
az együttessel és Örssel is, nagyon 
kedvesek voltak, aztán jött a tragé-
dia. Még most is nehéz erről beszélni.
– A legjobb dalszövegíró díját nem 
egy zeneszámért kaptam, a zsűri az 
összes dalunkat figyelembe vette. Kie-
melték, hogy milyen jó gondolatok 
vannak a szövegekben, de az érté-
kelés kicsit sötétnek titulálta a szöve-

geket. A másik megjegyzés szerint 
nem vagyok egy tipikus jelenség a 
színpadon. Talán hiányzik belőlem a 
másoktól megszokott extrovertáltság, 
kissé befelé forduló vagyok – tette 
hozzá Takács Máté.

Jöhetnek a fellépések
A Periscope együttes nagy tervekkel 
tekint a nyár felé, ugyanis rengeteg 
olyan fellépésük van, ami a bezárások 
miatt maradt el.
– Azt ígérték nekünk, hogy ezeket 
bepótolhatjuk: ha minden jól megy, 
játszhatunk a Fish! és a Leander Rising 
zenekarokkal, fellépünk majd a Cam-
pus Fesztiválon. Ezeket a lehetősé-
geket még tavaly nyertük, úgyhogy 
szeretnénk őket behajtani.
A többit majd hozza élet, és bízunk 
benne, hogy óriási igény lesz a fellé-
pésekre, különösen úgy, hogy a bezá-
rások miatt kiéheztek az emberek a 
szórakozásra – bizakodott az együttes 
frontembere.
MI  2021. 05. 21 SZON

Periscope - Tovább

Te csak fuss, menekülj el.
Biztos vár rád egy szebbik hely.
Szíved dobban a lábad jár.
Helyed nincs itt a földön már.

Bolond lennél, ha maradnál.
Ebben az életben ragadnál.
Indulj el a fény felé.
De szemed takard el meg ne égj.

Tovább, tovább csak minél messzebb
Felhőkön át a földön túl. 
Tovább, tovább csak minél mesz-
szebb. Tengeren át, hogy ott vízbe fúlj.

Soká fuss és tovább élj.
Várnak majd sokan, hogy visszatérj.
Messzire fuss és soká maradj.
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Kormány Európai Örögség címre terjesztette fel 
a Máriapócs Nemzeti Kegyhelyet

Lezárult az Európai Örökség cím 2020-2021. évi pályázati ciklusának
 nemzeti szintű előzetes kiválasztási szakasza.

A beérkezett pályázatok 
tematikája szempont-
jából releváns tizenegy 
szakterület neves hazai 
képviselőjéből felállított 
szakértői tanácsadó tes-
tület értékelésével össz-
hangban a kormány a 
M á r i a p ó c s  N e m z e t i 
Kegyhelyet terjesztette 
fel a cím odaítéléséről 
dönteni hivatott Európai 
Bizottság részére. 
Az Európai Örökség cím 
általános célkitűzése, 
hogy az európai polgá-
rokban, különösen a fi-
atalokban, az európai 
történelem és kulturális 
örökség közös értékeire 
és elemeire alapozva 
megerősítse az Európai 
Unióhoz való tartozás ér-
zését, megszilárdítsa a 
nemzeti és regionális sok-
színűség elismerését és 
élénkítse a kultúrák kö-
zötti párbeszédet. 
Az általános célokon túl 
az Európai Örökség cím 
lehetőséget teremt a 
díjazott helyszínek és kör-
nyezetük vonzerejének 
növelésére, valamint 
gazdasági fejlődésének 
előmozdítására. 
A Magyarországi Saját-
jogú Metropolitai Egyház 
által benyújtott - és a 
jelenlegi pályázati cik-

lusban Magyarország ál-
tal felterjesztett pályázat 
a Nemzeti Kegyhelyet, 
mint nemzetek (ruszin, ro-
mán, szlovák, ukrán, ma-
gyar), korosztályok és 
emberek közötti hidat je-
leníti meg a helyszín szim-
bolikus európai értékét 
annak határon átnyúló 
jellegében definiálva.
A soron következő, uniós 
szintű kiválasztási szakasz 
folyamán az Európai Bi-
zottság 2022 első ne-
gyedévében, egy füg-
getlen szakértőkből álló 
testület ajánlása alapján 
hozza meg döntését a 
címet elnyerő helyszí-
nekről. A teljes tagállami 
jelöltlista itt tekinthető 
meg: https://ec.europa. 
eu/culture/european-
heritage-label-preselec-
tion-2021 
Az Európai Örökség cí-
met eddig 25 tagország 
48 helyszíne nyerte el, 
köztük négy magyaror-
szági pályázó helyszín: 
2015-ben a Páneurópai 
Piknik Emlékpark, 2016-
ban a Liszt Ferenc Zene-
akadémia, 2018-ban a 
Dohány utcai Zsinagó-
ga,  2020-ban pedig 
Szentendre városa. 
 
(Miniszterelnökség)

 

Az ICOMOS Magyar 
Nemzeti Bizottsága, 

 2021-ben ICOMOS-díjjal 
illette a máriapócsi 

Szeplőtlen Szűz Mária 
római katolikus 

templom felújítását. 

Nem akármilyen „né-
gyes” tagjaként kapta e 
rangos díjat Máriapócs 
középkori temploma, hisz 
ICOMOS-díjjal ismerték el 
a bajnai Sándor-Metter-
nich-kastély, a sümegi 
Ramassetter-ház helyre-
állítását és a szögligeti 
Szádvár romjainak kon-
zerválását is.
Az indoklás szerint „a 
templom műemléki érté-
keivel összhangban lévő 
beavatkozás gondossá-
gáért, a kutatók, terve-
zők, restaurátorok, kivite-
lezők és az építtető érzé-
keny, folyamatos együtt-
működéséért” kapott dí-
jat. Kutatást Juan-Alber-
to Cabello, Németh Pé-
ter, Simon Zoltán, Jakab 
Attila, a kivitelezést Pintér 
Attila és Kisterenyei Ervin 
végezte. A műemlék-fe-
lügyelő Mészáros-né Tarr 
Erzsébet, a kivitelező 
Zombor Szabolcs vezeté-
sével Zombor és 
Társai Kft. volt. Petr

i Hírek

4.o.



Felelős kiadó: Tamás György
www.pocspetri.hu

pmhpocspetri@gmail.com
Főszerkesztő: IGFK

kovjanek@gmail.com

Pócspetri 
Önkormányzat Hírlevele

Civil és
Intézményi
Harsona!

A Petri Hírek szerkesztősége a tánc-
hoz, és a filmhez is gratulál a szerve-
zőknek, a résztvevőknek, és a készí-
tőknek egyaránt. Kerékgyártó Kinga 
szerepeltetése is főnyereménynek 
bizonyult. Az legnehezebb időkben is 
szükség van az egyénnek a kisközös-
ségekben megélt élményekre, össze-
fogásra. Ráadásul az összetartozás 
élménye mellet Pócspetri település 
szépségét is hűen bemutatja ez a 
felvétel.

JERUSALEMA TÁNC 
PÓCSPETRI ÖSSZEFOGÁSA

A Pócspetri Önkormányzat 
kezdeményezésére a táncról

egy szenzációs videót készített
a Peterfilm Cinematography 

(Trencsényi Péter).

Sajnos, mint ahogyan a 2020-as, úgy 
a 2021-es esztendő is főként a jár-
vánnyal, a koronavírus elleni küzde-
lemmel telt el. 
Többször meghosszabbította a Kor-
mány a koronavírus-járvány miatt el-
rendelt korlátozó intézkedéseket, így 
a NEA-s pályázatok megvalósítá-
sának a lehetősége is leszűkült és 
eltolódott. 
Gyakorlatilag a jövő hónaptól lehet 
újra közösségi eseményeket tervezni, 
szervezni, és megvalósítani. Bízunk 
benne, hogy a nyári szezon már 
majdnem ugyanolyan lesz, mint a két 
évvel ezelőtti. Az oltottságnak kö-
szönhetően ismét rendezhettünk ese-
ményeket a nyugdíjasaink számára.
Már beneveztünk a Szabolcs Szatmár 
Bereg Megyei Nyugdíjas Szervezetek 
Szövetsége rendezése keretében 
2021 év június másodikai sportnapok-
ra. Valamint elkezdtük szervezni  2021 
június ötödikei Hagyományőrző disz-
nóvágást. Az egyesületi tagok mellett 
meghívtuk a helyi civilszerve-zetek 
vezetői, a képviselő testületi tagokat, 
az intézmény vezetőket, valamint a 
rég látott határon túli Mezőfényi 
barátainkat is.

Személygépkocsi égett 2021. 
május 25-én Pócspetriben, a 
Petőfi utcán. A nyírbátori hi-
vatásosok fékezték meg a 
lángokat. Személyi sérülés 
nem történt.

PÓCSPETRI NYUGDÍJAS
EGYESÜLET NEA-S
PROGRAMJAIRÓL
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A „Kerékpáros Vártúra a Kárpát-me-
dencében” program „hivatalos” nyi-
tó útjára 2021.05. 07-én került sor.

Előzmények
Sajnálatosan a Covid-19 világjárvány 
ez évben sem teszi lehetővé a hagyo-
mányos pünkösdi ünneplést, ezért a 
romániai Mária Út Egyesület gyalo-
gos, futó, kerékpáros és lovas stafétás 
zarándoklatot szervezett Csíksom-
lyóra.  Örömmel vettük a felkérését, és 
a szép és nemes kezdemé-
nyezéshez a rendhagyó szala-
gos zarándoklathoz a formá-
lódó Vártúrás csapatunk szí-
vesen csatlakozott. Hárman 
vállaltuk, hogy május 7-én 
kerékpárral Máriapócsról a 
Nemzet Szentélyéből elvisszük Nagy-
károlyba egy zarándokkeresztre köt-
ve a települések, a kisközösségek, és 
magánszemélyek imaszalagjait. 
S egyben ezzel az úttal el kívántuk in-
dítani a „Hungaricum Kerékpáros Vár-
túra a Kárpát-medencében 6000 kilo-
méter - 600 látnivaló” programunkat 
„hivatalosan” is! A Kárpát-medence 
(hazánk hét régiójában, az öt elcsa-
tolt területen a hét szomszédos or-
szágban) hajdani, vagy mai magyar-
sághoz kapcsolódó emlékei, 200 tele-
pülés/helyszín 600 látnivalója: várak, 
kastélyok, kúriák, templomok, kápol-
nák, kolostorok, illetve ezek romjai, 
valamint nemzeti, történelmi és e-
gyéb bemutató helyek, köztéri alko-
tások felfedezése vár ránk a becsült 
6000 kilométeres kerékpáros út során. 

„Zarándoklásra sosincs rossz idő, leg-
feljebb gyenge ember”. 
Böjte Csaba atya
Az előrejelzéseknek megfelelően az 
indulásunkra megérkeztek a tartós 
esőt biztosító komor s kövér felhők. 
Így már a Hungaricum Vendégháztól 
nejemmel Kovácsné Tamás Ildikóval 
és Kislétáról Pénzes György sport-
társunkkal az esőtől védő kabátokba 
öltözve tekertünk fel a Vártúra egyes 
sorszámú látnivalójához, a történelmi 

emlékhelyhez, a Kegytemp-
lomhoz. Már 11 éve, hogy Má-
riapócsról indulva a Csíksom-
lyói kerékpáros próba za-rán-
doklaton embert próbáló e-
sős viharos, szeles hét után 
megérkezve, a pünkösdi bú-

csú szónokától Csaba testvértől meg-
tudhattuk: „zarándoklásra sosincs 
rossz idő, legfeljebb gyenge ember”.
Azóta ezt vallom kerékpáros túrázó-
ként is. Ugyanakkor a szerepvállalá-
sunk értékét a külső szemlélőknél most 
is megemelte a mostoha körülmé-
nyek, az egész napos folyamatos eső.

„Az Út akkor érdekes és értelmes, ha 
vezet valahova”. Orosz István atya
Mint tősgyökeres máriapócsi, a szí-
vemhez közel álló, és hihetetlen 
akusztikával is rendelkező kegytemp-
lo-munkban Molnár Levente Liszt Fe-
renc-díjas operaénekes a nagy te-
reket betöltő csodálatos baritonja, a 
lélekhez szóló köszöntő éneke le-
nyűgözte a nagy számban 
jelenlévőket. 

Szalagos zarándoklat 
Máriapócsról Nagykárolyba

Hungaricum Kerékpáros Vártúra a 
Kárpát-medencében 6000 km, 600 látnivaló

Vártúrás 
beszámoló



Legnagyobb örömömre, a teniszes 
lelkes sporttársam, a fáradhatatlan 
Orosz István kegyhelyigazgató atya 
értékes gondolataival, majd egy kö-
zös hálaadó imát követően, áldásá-
val kelhettünk útra. 
Pénzes Gyuri túratárs saját kezűleg é-
pített különleges fekvő kerékpárjá-
hoz rögzítettük a keresztet, melyre a 
jelenlévők kötötték fel az üzeneteiket 
tartalmazó szalagokat. Velünk egy-
szerre egy kisebb Mária Utas gyalogos 
csoport is elindult a magyar-román 
határ felé.

Az út, a megállók és a Vártúra első 
defektje. 
Az első út közbeni megálló s szalagfel-
kötés Kislétán, az immár 80 éves Pén-
zes László (teniszes sporttárs) hely-
történész kezdeményezésére, 
Iránytű Klubunk közreműködé-
sével állított Vártúrás látni-
valóként is ajánlott Emlékmű-
veknél volt. 
A következő Nyírbogáton, 
ahol Simon Miklós úr, térsé-
günk országgyűlési képviselője szívé-
lyesen fogadott bennünket, és az 
érezhetően őszinte érdeklődésnek 
köszönhetően a Vártúrás elképzelé-
sünk bemutatásra, valamint a Pócs-
petri Közösségéért Egyesület NEA-s 
programja keretében megjelent Vár-
túrás Kiadványunk is átadásra került. 
Nyírvasváriban Hornyák János polgár-
mester úr, és Egri Tibor parókus atya 
szeretettel, és terített asztallal várta a 
kerékpáros zarándokokat. Tisztele-
tünket tettük Vasvári Pál emlékművé-
nél, s igencsak meglepődtek mikor 
kiderült, hogy jó tíz éve én is részt 
vettem a testvértelepülésükre, a ro-
mániai Körösfőre (ahol Vasvári Pál hő-
si halált halt) szervezett 180 km-es 
kerékpáros emléktúrájukon.

Murphy törvénye szerint a Kerékpáros 
Vártúra első útján begyűjtöttük az első 
dúrdefektet is. A legkiválóbb defekt-
védelemmel ellátott gumik sem 
segítenek, ha egy félelmetesen közel 
elviharzó autó miatt beleszalad a 
kerék az út menti - mélységét vízzel 
leplező - kátyúba. 

A határ, az öröm és a csalódás.
Az időigényes megállók, és a defekt 
ellenére, feszített tempóval, de haj-
szálpontosan 14 órára a Vállaji határ-
átkelőhöz érkeztünk. A legnagyobb 
örömünkre egy bizonyos táv megté-
tele után autókkal a gyalogos zarán-
dokok és kísérőik már ott voltak, va-
lamint a román oldalt láttuk, a Nagy-
károlyból elénk kerekezőket is. Sőt 
összefutottunk a Pócspetriben élő Ste-

fan Gnandt festőművésszel, 
aki lebeszélte, hogy a Károlyi-
kastélyban megtekinthetjük 
az aznap berendezett, de 
hivatalosan vasárnap nyíló 
festménykiállítását. 
Annál nagyobb volt a csaló-

dásunk, mikor a határőrparancsnok 
közölte, hogy az jó és szép, hogy van 
védettségi igazolványunk, s e nélkül 
nem is jöhetnénk vissza, de át a román 
határőrség csak akkor enged, ha 
rendelkezünk a mindkét vakcina be-
adását követő 10. nap kiállított orvosi 
oltási igazolással. Mivel ilyen papírunk 
nem volt, a Nagykárolyból érkezett 
Mária Utasoknak meg védettségi iga-
zolványuk, így -az egykor elcsatolt te-
rületekre a régi nehézkes határátke-
lések rossz ízét felidézve- kicsit keserű-
en a senki földjén adtuk át a stafétát.
Bízva, hogy a tovább „szállítók” sze-
rencsé-sen eljuttatják a vírushelyzet 
miatt tömegesen nem látogatható 
Csíksomlyóra, a pünkösdi bú-
csúra.
. 

Vártúrás 
beszámoló



S ráadásul jó volt több egykori a 11 
évvel ezelőtti Mária Utas próbazarán-
doklaton részvevővel is találkozni. 
Mint ahogyan a Vártúrás kiadvá-
nyunkban is megfogalmaztam, az 
ismeret és élményszerzésen túl, az 
ilyen típusú vállalásainkkal, a Hunga-
ricum Kerékpáros Vártúra a Kárpát-
medencében program teljesítésével 
bizonyítani akarjuk, hogy a legnehe-
zebb vírusos vész helyzetben is szük-
ség van értelmes egyéni és közösségi 
célok megfogalmazására, történelmi 
emlékeink megbecsülésére, nemzeti 
öntudatunk erősítésére.

Kovács János Csaba
program ötletgazdája, vezetője

Hazafelé is hullatták könnycseppje-
iket a felhők.
Sajnáltuk, hogy nem mehettünk to-
vább, de később a „Nyírségből a 
Partiumba” Vártúrás kerékpártúrával 
(két országot 10 települést érintve 
négy helyszínen 10 látnivalót megte-
kintve) Nagykárolyt is bepótoljuk. 
A szomorkás esős hangulatban, le-
csendesedve tekertünk egy teremi 
testet melengető kávé elfogyasztá-
sával Nyírbátoron keresztül hazafelé.
A közel 90 km út megtétele után kicsit 
sárosan, ázva-fázva, de szerencsésen 
és összességében elégedetten tér-
tünk haza, mert a vállalásunkat teljesí-
tettük, a stafétát átadtuk, a Csíksom-
lyóhoz kapcsolódó összetartozás 
élményét erősítettük. 

A fő látnivaló a Baglyas-kő szikla, azaz 
a vármaradványok körüli rövid tanös-
vény a védett terület földtani értékeit 
és az őket létrehozó vulkáni folyama-
tokat mutatja be az érdeklődőknek.
Maga a látogatóközpont elsősorban 
oktatási célokat szolgál, óvodás és 
iskolás korosztályok számára kínál 
programokat, de mint ahogyan az itt 
jártunk is igazolja, egyénileg is szaba-
don látogatható.
Salgótarján közelében a Medves-
fennsík kiemelkedő sziklaszirtjén büsz-
kén pöffeszkedő Salgó várának terv 
szerinti megközelítésébe viszont bele 
tört a bicskánk. Az esőzések miatt bi-
cajokkal különösen járhatatlannak bi-
zonyult túraútvonalak többszöri pró-
bálko-zásra sem adták meg magu-
kat. Úgyhogy elhangzott a kulcs-
mondat: „ide még egyszer el kellesz 
jönni, vissza kellesz térni!” 
Kovács János Csaba
Vártúra szervezője

A május végi salgótarjáni tekerésünk 
célja két vár megtekintése volt, de 
csak félig meddig jártunk sikerrel. 
A szálláshelyünktől a négysávos 21-es 
főútvonal mentén biztonságos, de in-
gerszegény kerékpárúton értük el 
Nógrád megye székhelyét, a legna-
gyobb városát, Salgótarjánt.  
Bagjasalja településrészre a kitekerés 
még nem is okozott gondot. Ott vi-
szont hiába jelzett megérkezést a Gar-
mini Edge Expoler speciális (s egyre 
jobban megutált) kerékpáros GPS, a 
várat, a várromot sehol sem láttunk.
Csak hosszas keresgélés, és kérdezős-
ködés után jöttünk rá, hogy közvetle-
nül az Ipolytarnóc felé vezető út men-
tén megépített Baglyas-kő Vár láto-
gatóközpont rejti el a hőn vágyott lát-
nivalót. A bemutatóhely tartózkodók 
tudomást sem akartak venni rólunk, 
így az információéhségünket szaba-
don csillapítottuk a több hektáros 
terület részbeni bejárásával. 

Kerékpáros Vártúra Salgótarján 
Salgóbánya Baglyaskő és a Salgó várhoz

Vártúrás 
beszámoló



Kerékpáros Vártúra a Hasznosi/Cserteri várromhoz 

A következő „kötelezően ajánlott” a 
Mátra egyik ikonikus látványossága a 
Hasznos, Cserteri-vár romjainak meg-
közelítése nem kis nehézségekbe 
ütközött. 
Mint ahogyan megtapasztaltuk az 
idei esős tavasz, még a hegyekre ve-
zető erdei utakat is helyenként sárten-
gerré változtatta, így a bringákat még 
tolni sem volt egyszerű, nem hogy te-
kerni. Útitársamtól, (a nejemtől) kap-
tam hideget-meleget, amiért nem 
tettem le a kövicses-patak északnyu-
gati oldalán, a Vár-hegy csúcsszintjén 
383 méter magasságban épített vár 
romjainak a felfedezéséről. 
A bosszúságokat viszont jelentősen 
tompította a csodálatos kilátás, a 
Mátra jellegzetes csúcsainak, és a 
kedvelt kiránduló és horgászhely a 
Hasznosi-víztározó lenyűgöző látvá-
nya. Egyébként a vár az 1300-as 
években épült. A neve a közelben 
elhelyezkedő a törökök által elpusz-
tított Cser falura utal. A török megszál-
lás után az Egri várhoz tartozott, majd 
a pásztói apátság tulajdonába került. 
A 19. században még jó állapotban 
volt. Mára viszont a vár még álló falait 
szinte teljesen meghódította a termé-
szet, benőtte az agresszívan terjeszke-
dő növényzet. 

Az aznapi megpróbáltatásainknak 
még nem volt vége, hisz innen 
visszaereszkedve a műútra, még fel 
kellett tekernünk hazánk legmaga-
sabban fekvő településére Mátra-
szentimre a Fallóskúti búcsújáróhelyre. 
Erről a viszont a „Kerékpáros Vártúra a 
Szent helyekre” túrabeszámolóban 
írok bővebben.
Kovács János Csaba
Vártúra szervezője

Máriapócsról indulva Budapest irá-
nyába, az M3 autópályáról Salgótar-
ján felé letérve kellemes meglepetés 
volt a négysávos 21-es főútvonal, a-
melyen gyorsan, és biztonságosan 
2021 év május havának utolsó heté-
ben, 26-án a déli harangszóra megér-
keztünk a Nógrád megyei járásszék-
helyre, Pásztóra.

Itt a központban a templom tövében 
leparkolva, kerékpárra pattanva a-
zonnal megcsodálhattuk a Vártúrás 
„kötelezően ajánlott” - jelvényszerzés-
be beszámító látnivalók közül az A-
pátsági romkertben, a bencés, majd 
a ciszterci monostor maradványait. 
A szentélybe a „Szt. István felajánlja a 
koronát Máriának” alkotás különösen 
csábító volt fotózás szempontjából.
Opciós látnivalóként pedig az üveg-
hutát, mint páratlan ipartörténeti em-
léket, és az Oskolamester több száz-
éves házát is megtekintettük. 
Sajnos a Szt. Lőrinc Plébániatemplom 
zárva volt, de az 53 m magas tornya 
messziről is segítette a tájékozódá-
sunkat.

Jókora kitérőt tettünk Tarra, a temp-
lommal szemközti dombon álló „Po-
koljáró” Tar Sándor Várkastélyának 
romjához. 
Zsigmond király  hű védelmezőjének 
különleges ragadványneve onnan 
ered, hogy 1408-ban felkereste 
Európa több zarándokhelyét, köztük 
Santiago de Compostelát és az 
írországi Lough Derg tó szigetén 
található Szent Patrik purgatóriumá-
nak is nevezett barlangot. 
A korának művelt, tollforgató, világ-
látott emberének udvarházából 
mára csak egy falrészlet maradt.

Vártúrás 
beszámoló



Kerékpáros Vártúra Szent helyekre
(Mátraverebély/Szentkút - Mátraszentimre/Fallóskút 

Tar/buddhista sztúpa)

A hagyományos kegytárgy árusító sor 
mellett a profi parkíroztató rendszeren át, a 
modern szolgáltató épületekig bezárólag si-
került olyan fejlesztéseket megvalósítani, 
amely a lenyűgöző tájhoz, és a hely lelkisé-
géhez és békés hangulatához igazodik.
Szentkút több mint nyolcszáz éve különleges 
hely. A legenda szerint itt a völgybe a 11. 
században a hazánkat fosztogató kunokat 
üldöző Szent László királyt és katonáit beke-
rítették. Elfogyott a vizük, mire Szent László 
sziklának ütődő lándzsájától (vagy lova pat-
kójától) egy gyógyító forrás fakadt.
Kerékpáros kulacsainkat megtöltöttük a 
Szent Kút vízével, majd bementünk az 1758-
1763 között épült Nagyboldogasszony Bazili-
kába. A bejárat felett Vereb és az Almásy 
család címere látható. A templomban egy 
Szűz Mária-kegyszobrot, és a mennyezeti 

boltozaton többek között a Szent 
László vizet fakaszt freskót csodálhat-
tuk meg. Belehallgattunk egy feren-
ces barát csoportos idegenvezeté-
sébe, majd megtekintettük a temp-
lom keleti oldalán épült ferences 

rendházat, és a nyugati oldalán egy fákkal 
és padokkal ellátott hangulatos parkot, ahol 
a különleges Mária mozaikos szabadtéri mi-
sézőhelyen szentmiséket tartanak. 
A keresztutat végig járva, a Kálváriakápol-
nánál egy hatalmas erdei sikló jelezte, hogy 
az élő természetben vagyunk. Egyébként 
szakképzett vezetéssel a szakrális értékek 
mellett geológiai sétákon fel lehet fedezni a 
környék őslénytani, földtani, vízföldtani, bar-
langtani értékekeit is.
Erre most nem volt időnk, mert várt egy má-
sik különleges hely, a Nógrád megyei Sám-
sonházi elágazóban, de Tar közigazgatási 
területén a Kőrösi Csoma Sándor Emlékpark, 
más néven a Buddha park. 

A park névadója Kőrösi Csoma Sándor 
(1784-1842) az őshaza felkutatása közben 
került kapcsolatba a tibeti nyelvvel és 
kultúrával. A tudós emlékét a buddhisták 
nagy tiszteletben tartják, ezért ha-
lálának 150. évfordulója alkalmá-
ból, a Magyarországi Karma 

2021 év május hó utolsó hetében nem csak 
várakat, várromokat, hanem különleges, 
szent helyeket is felkerestünk, felfedeztünk a 
Mátrában.
Mint a Máriapócsi Nemezeti Kegyhelyen élő 
tősgyökeres máriapócsi mindig is érdekeltek 
a csodatevő helyek ahová emberek töme-
gei zarándokolnak. Ezért nem véletlen, hogy 
a Vártúrás látnivalóknál kiemelten vannak 
kezelve a segítséget s gyógyulást ígérő, hit-
ben erősítő, reményt adó helyszínek. 
A Máriapócsi Istenszülő Ikon első könnyezé-
sének 300 éves évfordulójának tiszteletére 
elkészítettem az „Európa 100 legszebb bú-
csújáró helye” kiállításianyagot, amely a 
Hungaricum Vendégházunkban volt  meg-
tekinthető. Ezen helyek egy részét a kerék-
páros mániám erősödésével egyfajta bica-
jos zarándokként kerestem fel. Csakhogy a 
legextrémebb utamat említsem, tíz 
éve Franciaországból Lourdesből in-
dulva a Pireneusokon átkelve Spa-
nyolországba a hagyományos Szent 
Jakab úton Santiago de Compostel-
lába, majd onnan egészen le Fati-
máig Portugáliába tekertem. Így 17 nap fo-
lyamatos haladással 1550 km-t megtéve 
Európa három legjelentősebb búcsújáró-
helyét jelképesen összekötöttem szeretett 
szülőföldemmel Máriapóccsal. 
Ugyan nem tartom magam hagyományos 
értelembe vett hívőnek, és zarándoknak, de 
mégis a szent helyek meglátogatása sokkal 
több egy egyszerű kirándulásnál, túránál, 
mert esetenként spirituális élményt is jelen-
tenek. Másrészt a miértekre is keresem a 
választ. Az élet nagy kérdésein túl pl. arra is, 
hogy miért nem tud Máriapócs az évente 5-
600 ezer idelátogató ellenére úgy fejlődni, 
mint sok más hely, a zarándoktömeg miért 
nem biztosít megélhetést az itt lakók többsé-
gének, miért csökkent a lélekszámunk a száz 
évvel ezelőtti szintre, stb., stb.  

Mátraverebély határában a ferencesek 
vezette Nemzeti Kegyhelyen, Szentkúton is 
elismerő irigységgel tekintettük meg a 
nemzetközi színvonalú, látogatóbarát 
vallásturisztikai komplexumot. 

Vártúrás 
beszámoló



A kápolna története rövid időre nyúlik vissza, 
Sánta Lászlónénak 1947-ben többször meg-
jelent a Szűzanya Hasznos községben, s 
ennek hatására megtalálták a fallóskúti 
forrást amely mellé hamarosan kápolna é-
pült. A kápolnát, az előtte lévő márvány Má-
ria szobrot, és különlegesen szép tűzzománc 
stációkat nem csodálhattam meg, és a kút 
vízéből sem ihattam, hisz őrizetlenül kellett 
volna hagynom a bicajom, az egyébként 
teljesen kihaltnak tűnő településrészen. 
Igy egykor itt élt, az ország egyetlen hivatá-
sos remetéje, Paszkál, azaz Szél Sándor em-
léktábláját a és a Mária út jelzéseit lefotózva 
visszagurultam túratársamhoz, és közöltem: 
bármennyire is nehéz volt feltekerni, ide 
még egyszer el kellesz jönni, vissza kellesz 
térni!
Kovács János Csaba
Vártúra ötletgazdája, szervezője

Kagyüpa Buddhista Közösség felépítette a 
Békesztú-pát és Múzeumot, amelyet a Dalai 
Láma szentelt fel. 
A sztúpa buddhista szakrális épület, melynek 
megalkotási módját Buddha határozta meg 
kétezerötszáz évvel ezelőtt. A világban 
működő külső és belső romboló erők ellen-
súlyozására szokták építeni. A szent épület 
látogatásának hagyományos módja szerint 
az imahenger forgásával megegyező irány-
ban mentünk körbe, és a felajánlástételről, a 
füstölő gyújtásáról és a pénzbeli adomány-
ról sem feledkeztünk meg.
A parkban ami engem leginkább megfo-
gott, a tibeti szakrális építészeti stílusban 
emelt Kőrösi Csoma Sándor Emlékpavilon.
Csavargó énem már egészen kis gyerekként 
vonzott a nagy felfedezőkhöz, világutazók-
hoz, és számtalan életrajzi kötetet olvastam, 
s útikönyvek sora gazdagítja a házi könyvtá-
ramat. Itt is a nyelvtudós, könyvtáros, a tibe-
tológia megalapítója, a tibeti-angol szótár 
megalkotója kalandos életútjával kapcsola-
tos ismereteimet bővíthettem. Egyébként az 
Iránytű Klubunk határon túli partner-
szervezete a Háromszéki Ifjúsági Ta-
nács (HÁRIT) meghívására a SIC Feszt 
fesztiválon Csomakőrösön is jártunk 
már. Ez a település az őshaza kutatása 
során a Szkander bég nevet felvevő 
messzeségek vándorának szülőfaluja. 
Az ősi kultúra tisztelőinek, valamint a béke-
szerető embereknek zarándokhelyén sajnos 
a teaház és ajándékbolt, valamint a tibeti és 
mongol stílusban épült Szabadító Buddha 
Anya Temploma is zárva volt. Így legalább 
lesz ide miért visszatérni, mint ahogyan 
Mátraszentimrére, hazánk legmagasabban 
fekvő településén (835 m) Fallóskútra is. 

Mátraszentimre, 1944-ben jött létre, s tulaj-
donképpen hat, a Felső-Mátra hegyeiben 
szétszórtan elhelyezkedő lakott helyből áll, 
ezek  Mátraszentistván, Mátraszentlászló, 
Bagolyirtás, Galyatető, és a következő 
úticélunk Fallóskút. 
Ide a Hasznosi várromok felfedezése után 
bő 10 km folyamatos néhol 10%-ot megha-
ladó emelkedő leküzdésével tekertünk el.
Nem csoda, hogy a fáradt útitársam a tele-
pülés táblánál hosszabban megpihent, míg 
én egy hosszú meredek utcán eljutottam 
Fallóskút búcsújáróhelyére, a Mária-kápol-
na tövéhez.

Vártúrás 
beszámoló

1 nap. 2021.06.25. (péntek) 96 km
Útvonal: Máriapócs - Baktalórántháza 
- Vaja - Laskod - Anarcs - Kisvárda - 
Dombrád.

Látnivalók: Vaján a Vay-várkastély, szobor-
park, ref.templom, Őstó; Baktalórántházi rk. ; 
Laskodi ref.templom; Anarcsi Czóbel-kúria, 
Park, Síremlék, és ref. templom; Kisvárda tör-
ténelmi városkp., Szent László lovasszobor.
2 nap. 2021.06.26. (szombat) 115 km
Útvonal: Dombrád - Pácin - Nagykövesd - 

Karcsa 36 - Karos - Borsi - Sárospatak - Tokaj .
Látnivalók: Pácini Mágocsy-kastély; Karosi 
honfoglalás kori temető, Látogatóközpont;  
Szlovákiában Nagykövesden a Várrom, Rk. 
templom, Európa Park; Borsiban a Rákóczi 
Kastély.
3 nap. 2021.06.27. (vasárnap) 89 km

Útvonal: Tokaj - Szabolcs - Nyíregyháza - 
Nagykálló - Kállósemjén - Máriapócs.
Látnivalók: Szabolcsi földvár, árpád-kori 
templom, és a Mudrány Kúria; Tokaj törté-
nelmi városközpontja, Rákóczi-Dessewffy-
Kastély, Zsinagóga, Római katolikus temp-
lom, Bacchus-kút; Nyíregyházi Jósa András 
Múzeum Elit Alakulat 2.0 időszaki 
kiállítása.

TÚRAFELHÍVÁS
3 nap 300 km 30 látnivaló

a Szent László örökségtúra keretében


