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

Virágvasárnap Pócspetriben, 
még mindig a koronavírus járvány árnyékában

Eltelt egy év, és még mindig a koronavírus járvánnyal küzd a világ. 
Az addig megszokott egyházi szertartások átalakultak. 

De a járvány nem akadályozta meg Pócspetri hívő közösségét
abban, hogy méltó módon ünnepelje a virágvasárnapot, 

Krisztus bevonulásának ünnepét Jeruzsálembe.

A templom melletti kert-
ben szorgos férfiak keze 
munkája nyomán felállí-
tott sátorban, a védőin-
tézkedések betartása 
mellett március 28-án, 
vasárnap délelőtt 10 
órakor mutatott be szent-
misét Szenes István atya.
Pócspetriben már ha-
gyomány, hogy felnőtt 
férfiak és nők éneklik el 
Krisztus szenvedéstörté-
netét és kereszthalálát. 
Pásztor Károly prelátus a-
tya kezdeményezése 
1990 óta immár 31 éve 
hittel és alázattal tesznek 
eleget ennek a hagyo-
mánynak. Akkor még 
gyerek voltam, de em-
lékszem, ahogy édesa-
pám is meghívást kapott 
a Passió éneklésére, amit 
öröm-mel fogadott el.
Az elmúlt 30 évben sok 
minden történt. Csalá-
dunk is gyarapodott, 

megszületett Patrik fiam, 
aki szintén vallásos neve-
l é s t  k a p o t t .  A h o g y 
növekedett, gyermeként 
és később felnőttként is 
bekapcsolódott szolgá-
latával a Passió éneklé-
sébe, egyházi hagyomá-
nyainkba, a liturgikus 
szertartásokba. 
Mindig büszkén hallgatta 
nagypapája, a település 
polgármestere, az ének-
lésben részt vevő peda-
gógusok, valamint a te-
lepülésen élő hívő ke-
resztény emberek szol-
gálattételét.
De ez az év más, mint a 
többi. Nemcsak a koro-
navírus járvány miatt, az 
átalakult szokások miatt.
Ebben az évben már 
édesapám is más érzé-
sekkel énekli Jézus Krisz-
tus szenvedéstörténe-
tét. 2020. december 1-
jén gyermekem, Patrik, 

szüleim egyetlen unoká-
ja az égi mennyországba 
költözött. Fájdalomban, 
de Isten akaratában 
megnyugodva hisszük, 
hogy Patrik az örök ott-
honába érkezett, és on-
nan erősít bennünket a 
mi szenvedéstörténe-
tünkben.
A 2020. október 10-én  
Assisiben boldoggá ava-
tott 15 éves korában leu-
kémiában elhunyt Carlo 
Acutis így fogalmazott: 

„Célunknak végtelen-
nek kell lennie, 

nem pedig végesnek. 
A végtelen a mi hazánk. 

A menny örökké vár 
ránk.”

Erre készít bennünket Jé-
zus Krisztus feltámadásá-
nak ünnepe is.
Holp Andrea 
sajtómunkatárs – 
Pócspetri Öröm-hír 
Sajtóiroda /Debrecen-
Nyíregyházi 
Egyházmegye
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Civil és
Intézményi
Harsona!

A megjelenést támogatta: az Emberi 
Erőforrás Támogatáskezelő NEA Tár-
sadalmi felelőségvállalás kollégiuma 
(NEA-TF-20-O-V-0728 programjának 
keretében ). 
 
Az anyagot összegyűjtötte, válogatta 
és szerkesztette Kovács János az 
Iránytű Gazdaságfejlesztő Klub elnö-
ke. Jelenleg nyomdában van, rövi-
desen ötszáz példányban fog megje-
lenni.
A kiadvány a Kárpát-medence haj-
dani, vagy mai magyarsághoz kap-
csolódó emlékeit, 600 látnivalót: vá-
rakat, kastélyokat, kúriákat, temp-
lomokat, kápolnákat, kolostorokat, il-
letve ezek romjait, valamint nemzeti, 
történelmi emlékhelyeket, és egyéb 
kiállító tereket, köztéri alkotásokat is-
mertet. Mind ezek felfedezése vár az 
érdeklődőkre a becsült 6000 kilomé-
teres kerékpáros út során.
A „Kerékpáros Vártúra a Kárpát-
medencében” projektötlet megva-
lósítását segítő, abban közreműködő 
Egyesület fiatal, 2015-ben jött létre. 

Pócspetri Közösségért
Egyesület

Az alapítók viszont a település legaktí-
vabb tagjaiból kerültek ki, kik évtize-
dek óta más szervezetekben is szere-
pet vállalnak.
A 25 fős tagság havi díjjal járul hozzá a 
működéshez, és sok értékes munkaó-
rát fektetnek a különböző programok 
szervezésébe és lebonyolításába.
Egyik fő területük a helyi civil szerveze-
tek segítése, a Máltai Szeret Szolgálat, 
a Nyugdíjas Egyesület, Mementó Ala-
pítvány, és az Iránytű Klubbal való 
szoros együttműködés, valamint a 
Pócspetri Önkormányzattal a kiemel-
kedően jó kapcsolat ápolása.
Többek között sikeresen megvalósí-
tottak egy határokon átívelő nagy-
szabású programot is. Ennek zárása-
ként az aktív szereplők egy Zempléni 
kerékpártúrán is részt vettek.
Továbbá az Iránytű Klub szervezésébe 
a Kerékpárral hét határon program 
keretében a testvér településükre Me-
zőfényre is elkerekeztek, és a „Palkó 
János emléktúrán”, a Felvidéken Szlo-

vákiában is jártak.
Vártúrán a minél több látniva-
ló felkeresése a Pócspetri 
Közösségéért Egyesület tag-
jainak is cél. A programot ezen 
kiadvány megjelenítésével is 
népszerűsítik. A Petri Hírek 
pedig ezentúl rendszeresen 
külön mellékletben beszámol 
a programról, a ke-
rékpáros vártúrákról.

A civil közösség gondozásában 
elkészült a „Hungaricum Kerékpáros 

Vártúra a Kárpát-medencében 
6000 km - 600 látnivaló” kiadvány
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A Kárpát-medence hajdani, vagy 
mai magyarsághoz kapcsolódó em-
lékei, 600 látnivaló: várak, kastélyok, 
kúriák, templomok, kápolnák, kolos-
torok, illetve ezek romjai, valamint 
nemzeti, történelmi emlékhelyek, és 
egyéb kiállító terek, köztéri alkotások 
felfedezése vár ránk a becsült 6000 
kilométeres kerékpáros út során. 

Ez nem egy időponthoz, rögzített út-
vonalhoz kötött szervezett körtúra. 
Itt az emlékeket őrző hazánk 
hét régiójában, az öt elcsatolt 
területen a hét szomszédos or-
szágban, a 200 település / 
helyszín, és a „kötelezően a-
jánlott” 600 látnivaló egy ré-
szének /vagy egészének a 
megismerésén, megtekintésén van a 
fő hangsúly. 

A látnivalók egy részéhez / vagy egé-
széhez pedig saját tervezésű/vagy az 
ajánlott útvonalakon, egyénileg / 
vagy szervezett túrák keretében lehet 
az érdeklődőknek eljutni. 
Egyébként mi a három országgal is 
szomszédos Szabolcs - Szatmár -Bereg 
megyénk szerencsés földrajzi hely-
zetét kihasználva egyrészt Pócspet-
riből a Hivatal épületétől, mint tör-
ténelmi emlékhelyről, másrészt a 
Nemzet Szentélyéből, a Máriapócsi 
Bazilikától tudunk több hazai régiós, 
és Felvidéki, Kárpátaljai, valamint 
Partiumba tartó kerékpáros-túrát is 
indítani. A többi honi régióba, illetve a 
Dél-vidékre, és az Őrvidékre pedig 

odautazva különféle csillag és körtú-
rák keretében járhatjuk be a történel-
mi jelentőségű látnivalókat. 
Így a becsült 6000 km tetszés szerint 
lehet sokkal több, és sokkal kevesebb 
is. Mindenki szabadon választott út-
vonalon keresheti fel az ajánlott he-
lyeket, a lényeg, hogy ezt kerékpárral 
tegye! 

Ha esetleg valaki rész kíván venni, az 
akár jelvényszerző túramozgalommá 

terebélyesedő játékunkba, és 
igényt tart a teljesítésért járó 
kitűzőkre, az a regisztrációt 
követően a Látnivalóknál az 
ott létét igazoló fotókat, eset-
leg leírásokkal együtt készítse, 
és küldje el.

A vártúra látnivalói földrajzi bon-
tásban a hazai hét régióra (Észak-
Alföld, Észak-Magyarország, Közép-
Magyarország, Közép-Dunántúl, Nyu-
gat-Dunántúl, Dél-Dunántúl, Dél-Al-
föld) és a hét szomszédos ország (Szlo-
vákia, Ausztria, Szlovénia, Horvát-
ország, Szerbia, Románia, Ukrajna) 
tekintetében öt egykor elcsatolt 
területre (Felvidék, Kárpátalja, Parti-
um, Délvidék, Őrvidék) van felosztva. 

A látnivalók tematika szerint három fő 
csoportba foglalhatók:
1. Vár, várrom, kastély, kúria (v); 
2. Templom, kápolna, kolostor,- s e-
zek romjai (t); 
3. Emlékhelyek, emlékműv-
ek, és kiállító terek (e).

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

A program bemutatása, a főbb tudnivalók

Vártúrás 
beszámoló



Mindhárom csoportot érintik, s külön 
figyelmet kapnak a nemzeti (n.e.), és 
a történelmi emlékhelyek (t.e.).
Egyrészt a gyerekkoromtól kezdődő 
történelem iránti szenvedélyes érdek-
lődés okán. Másrészt a szeretett szülő-
városom, lakhelyem Máriapócs Kegy-
temploma, és a Monostora mellett, a 
szívemnek másik fontos helye a szom-
széd Pócspetriben az Iránytű Klubunk s 
az önkormányzat kezdeményezésé-
re, az 1906-os Irinyi-kúria (Hivatal) is tör-
ténelmi emlékhely lett. Ezek miatt is 
szinte valamennyi hivatalos emlék-
hely felkeresésre kerül.
Mindösszesen: 200 helyszínen (150 
hazai, 50 határon túli) 600 (450 hazai 
150 határon túli) látnivaló vár ránk. 
Ezen belül: 230 várat, várromot, kas-
tély, kúria; 175 templomot, kápolnát, 
kolostort,- s romjait; 195 emlék-
helyeket, műveket, és kiállító 
tereket ismerhetünk meg. 
A Vártúrát bemutató kiad-
ványban sorszámozva telepü-
lésenként, helyszínenként rövid 
leírás olvasható az elhelyezkedésről, 
és a látnivalókról. Helyenként opciós 
ajánlatok is vannak. Az adott helyszín 
fő látnivalójáról egy-egy fotó, alatta 
egy kis hely, hogy beírhassuk az ott-
jártunk dátumát. Természetesen a ter-
jedelmi korlátok miatt csak a legalap-
vetőbb, és figyelemfelkeltő informáci-
ók kerülhettek megjelenítésre. 
A túrákról mindig születik majd előze-
tes részletes leírás, és a teljesítésről 
fotós beszámoló, ami felkerül a Hun-
garicum és az Iránytű oldalaira.
Továbbá itt, a Petri Hírek egyfajta 
mellékleteként is megjelenik. Mivel 
Netes a megjelenés, nincsennek terje-
delmi korlátok és nem kerül semmi féle 
plusz kiadásba. Ezért ha csak egy-két 
emberhez jut el, egy-két fő olvassa el, 
már megérte.

Ugyanis az ismeret és élményszer-
zésen túl, az embert próbáló vállalá-
sunkkal, a Hungaricum Kerékpáros 
Vártúra a Kárpát-medencében prog-
ram teljesítésével bizonyítani akarjuk, 
hogy a legnehezebb vírusos vészhely-
zetben is szükség van értelmes e-
gyéni és közösségi célok megfogal-
mazására, történelmi emlékeink meg-
becsülésére, nemzeti öntudatunk e-
rősítésére.
Ugyan sajnálatosan hazánkban még 
mindig magas a COVID miatt elhuny-
tak száma, de az új fertőzötteké 
szerencsére egyre inkább csökken, és 
reményeink szerint a valóban védel-
met biztosító oltásokhoz is egyre töb-
ben hozzájutnak. S mi mást is tehet-
nénk, bizakodunk ezek hatásosságá-
ban, s változatlanul betartjuk a jár-

ványügyi előírásokat. A kerék-
pározás egyébként is az a mű-
faj, amely csekély kockázatú, 
az immunrendszer erősítését, 
így a megelőzést is szolgálja.
Mind ezek okán, bízva a jövő-
be, az Iránytű Klubunk formáló-

dó Vártúrás csapata elfogadta az 
Erdélyi Mária Út Egyesület felkérését.
2010 tavaszán elsőként egy „útvonal-
pontosító” próba zarándoklat kereté-
ben kerekeztünk el a Mária Úton a 
Csíksomlyói búcsúra. Most 2021. május 
07-én kerékpárral elvisszük Nyírségből 
a Partiumba, azaz Máriapócsról 
Nagykárolyba, egy zarándokkereszt-
re kötve a plébániák üzeneteit, ima-
szalagjait, amit továbbítanak a vírus-
helyzet miatt tömegesen ez évben 
sem látogatható Csíksomlyóra a pün-
kösdi búcsúra. Ezzel -ha úgy tetszik 
határon átívelő közösségi - zarándok 
bicajos úttal- „hivatalosan” elindítjuk 
a Vártúrás programunkat is.
Mi elkezdjük, kezdd el Te is!
Kovács János szervező Vártúrás 

beszámoló


