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2017. május 15. Pócspetri Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt ülése

A Képviselő-testület a kö-
vetkezőkről határozott:
- Az önkormányzat meg-
szünteti a TÖOSZ (Tele-
pülési Önkormányzatok 
Országos Szövetsége), és 
a MÖOSZ (Megyei Ön-
kormányzatok Országos 
Szövetsége) tagságát.
- Határozott arról, hogy 
urnafalat épít a település 
köztemetőjében, mely-
nek építésére költségve-
tésből biztosít fedezetet.

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

- A Képviselő-testület 
2017. évre is megbízza az 
Iránytű Gazdaságfej-
lesztő Klubot, a település 
honlapjának munkála-
taival, a Petri Hírek szer-
kesztésével, és az önkor-
mányzatot érintő pályá-
zatok menedzselésével, 
figyelésével, írásával.
- Továbbá Tamás György 
polgármester úr, öröm-
mel tájékoztatta a képvi-
selő-társait ,  hogy az  

2017. május 23. Képviselő-testület
rendkívüli, nyílt ülése

Az idő sürgetése miatt vált 
szükségessé, a rendkívüli nyílt 
ülés megtartása.
- Pócspetri Község Önkor-
mányzata Képviselő-testü-
lete elfogadta a Közteme-
tőről szóló 9 /2017.(V.24.) 
önkormányzati rendeletét, 
melyben döntött többek 
között díszsírhelyek kiala-
kításáról, valamint a rendelet 
1. és 2. számú mellékletében 
a temetési hely megvál-
tásának és újraváltásának 
díjairól. 
A rendelet mellékletei szerint:
Normál sírhely díja: 5.000.- Ft
Dupla sírhely díja: 10.000.- Ft
Díszsírhely díja: ingyenes

Egészségügyi Központ 
felújítása (TOP-4.1.1-15-
SB1-2016-00003) támo-
gatási kérelem pozitív el-
bírálást kapott.
A szerződéskötést köve-
tően, rövidesen elkez-
dődhetnek a munkála-
tok. 
Az egészségügyi ellátás 
természetesen folyama-
tos lesz, a részletekről tá-
jékoztatni fogják a lakos-
ságot.

Urnafülke (2urnás)  d í ja: 
15.000- Ft. Halott hűtés díja: 
3.000.- Ft/nap
A díjak a sírhelyek megvál-
tásának időtartamára vonat-
koznak. Valamint a díjak az 
általános forgalmi adót tar-
talmazzák.
Temető fenntartási hozzájá-
rulási díj:10.000- Ft /temetés/ 
exhumálás (temetkezési 
szolgáltatót terheli).
A temetőben vállalkozássze-
rűen munkát végző szemé-
lyek (temetkezési szolgálta-
tók kivételével): új síremlék 
elkészítése, meglévő síremlék 
felújítása esetén 1000-Ft/nap 
/síremlék (vállalkozó teljesíti).

A két képviselő-testület 
elfogadta a Máriapócsi 

Közös Önkormányzati 
Hivatal 2016. évi 

költségvetésének 
végrehajtásáról szóló 

határozatait, azaz 
elfogadta a közösen 
működtetett hivatal 

2016. évi 
zárszámadását.

2017. május 30. 
Máriapócs Város 
Önkormányzat 

és Pócspetri Község
Önkormányzata 

Képviselő-testületének 
együttes, nyílt ülése



Civil és
Intézményi
Harsona!

A Pócspetri Nyugdíjas 
E g y e s ü l e t  e b b e n  a 
hónapban is tartott egy 
kötetlen összejövetelt.

A Mohos - Menti Vadásztár-
saság felajánlásának köszön-
hetően lehetőség volt egy 
finom vadas elkészítésére és 
elfogyasztására is.
Természetesen az összejöve-
tel nem merült ki, a vadala-
pú, és más ételek, és italok 
kóstolásával. 
Ez az alkalom több fontos, a 
civil szervezetet érintő téma 
megbeszéléséül is szolgált.
Így Májer Józsefné az elnök 
beszámolt az elmúlt időszak 
eseményeiről, és tájékoztatta 
a tagságot, hogy a Pócspetri 
Nyugdíjas Egyesület, a Nem-
zeti Együttműködési Alap 
működési és programokkal 
kapcsolatos pályázatain is 
eredményesen szerepelt.
Egyben megköszönte a 
pályázatok elkészítésében a 
közreműködést az Iránytű 
Gazdaságfejlesztő Klubnak.
Kovács János IGFK elnöke 
kérte a közös munkában 
rendszeresen szerepet válla-
lókat, hogy most is működ-
jenek közre az „Emlékezzünk, 
hogy emlékeztessünk” zenés 
irodalmi, történelmi műsor, 
illetve a pályázati program  
sikeres megvalósításába, 
egyben kiosztásra került a 
begyakorlásra váró műsor.
Tamás György polgármester 
pedig részletesen ismertette 
Királyfalvi Miklós mártir újra-
temetésével kapcsolatos el-
képzeléseket. Örömét fejezte 
ki, hogy a fővédnökséget el-
vállalta Dr. Semjén Zsolt mi-
niszterelnök-helyettes úr, és a 
misét pedig Dr. Veres András 
püspök pócspetri szülöttje 
celebrálja. Valamint tájé-
koztatta a jelenlévőket a ter-
vezett budapesti utazás idő-
pontjáról és annak a prog-
ramjairól. 
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Meghívó

Nyugdíjas Egyesület

Rendkívüli, emlí-
tésre méltó, kirívó 
esemény szeren-
csére nem tör-
tént az elmúlt 
időszakban. 
Polgárőreink minden héten, 
rendszeresen járőröznek. 
Az egyházi és önkormányzati 
eseményeken biztosítja a 
polgárőrség a rendet.
Hétköznapokon a rendőr-
séggel együttesen teljesíte-
nek szolgálatot önkéntes pol-
gárőreink.
Kérünk mindenkit, a települé-
sen ha idegeneket látnak és 
úgy érzik szükséges, akkor 
jelezzenek a 06/70-459 1951 
telefonszámon, vagy hívják a 
112-es Segélykérőt.
Közreműködő segítségüket 
köszönjük!
Kerékgyártó András elnök 

Pócspetri 
Polgárőrség Hírei

Tisztelettel meghívom,
és szeretettel várom
2017. június 02-án 

(Péntek) 
du. 14.00 órakor 

az 1948-as „Pócspetri 
Események” évfordulója 
tiszteletére rendezendő 

ünnepségre. 
Helyszín: Templom, és a

Pócspetri Községi 
Önkormányzat előtti tér 

Program:
Asztalos Jánosról 

megemlékező beszéd
Koszorúk elhelyezése:
1. Pócspetri Községi

Önkormányzat
2. Egyházközség

3. Vianney Testvérek a 
Tisztuló Lelkekért 

közösség 

 Himnusz, Ünnepi beszéd  
Közös ima a sérelmet 

szenvedettekért  
Koszorúzás: 

1. Pócspetri Községi 
Önkormányzat 

2. Oktatási Intézmények 
3. Szociális és Eü. 

Intézmények 
4. Civil szervezetek 

5. „Petri” Mg. és Szolg. 
Szövetkezet 
6. Sérelmet 

szenvedettek 
hozzátartozói 

Dr. Bodnár Zsuzsanna 
jegyző

Tamás György 
polgármester

Látogatás
az Országházba,

a Terror Háza 
Múzeumba,

koszorúk elhelyezése
Asztalos János, 
és Komár József 

sírjainál

Az utazás tervezett 
időpontja:

2017.07.01. (Szombat)
A szervezők elsősorban 

azok jelentkezését 
várják, akik aktívan részt 

vállalnak 
Királyfalvi Miklós mártír 

újratemetése 
megszervezésében, 
és lebonyolításában.



Mivel az exhumálási ké-
relem jóváhagyásra ke-
rült, így 2017.05.15-én, 
megbeszélést tartott a 
Pócspetri Község Önkor-
mányzata Királyfalvi 
Miklós újratemetésével 
kapcsolatban.
Ezen részt vett a település 
polgármestere, a testü-
leti tagok többsége, a 
jegyzőnő, a hivatal mun-
katársai, az intézmények 
vezetői, az egyház és a 
civil szervezetek képvi-
selői.
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2017. július 8-án (szombaton) tartandó ünnepélyes 
újratemetés tervezett programja:
9:00 - Vendégek, sajtó fogadása a Pócspetri Büszkeség-
pontban (Művelődési Ház – Teleház, a volt egyházi iskola 
épülete, amelynek elvétele ellen indult meg a tiltakozás).
9:30 - Püspöki Ünnepi Szentmise Királyfalvi Miklós és elítélt 
társai lelki üdvéért– Celebrálja Dr. Veres András győri megyés 
püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke, 
Pócspetri szülöttje.
Megemlékező beszéd a templomnál, az életfogytig tartó 
fegyházbüntetésre ítélt Asztalos János Pócspetri volt plébá-
nosának emléktáblájánál.
10:30 - „Emlékezzünk, hogy emlékeztessünk” az Iránytű Klub 
– zenekar műsora, a tragikus események színhelyén, a 
Pócspetri Polgármesteri Hivatal épületénél. 
Közreműködik a Nyugdíjas Egyesület Népdalköre, a Katolikus 
Énekkar, a Mohos-Menti Vadászdalárda, és a Királyfalvi 
Miklós Általános Iskola ének és tánckara.
Ünnepi beszédet mond: Dr. Semjén Zsolt miniszterelnök – 
helyettes úr a program fővédnöke.
Koszorúzás az 1948-as események áldozatainak emlék-
táblájánál.
11:30 - Királyfalvi Miklós ünnepélyes újratemetése, a 
„Memento 1948. június 3. Pócspetri” Alapítvány kezdemé-
nyezésére, a Pócspetri Temetőben, mely így a Nemzeti Sírkert 
részévé válik. 
12:30 - Állófogadás, a KOSZISZ Királyfalvi Miklós Katolikus 
Általános Iskolában.
15:00 - II. Nemzetközi Hagyományőrző Alkotótábor - kiállítás 
megnyitója, a Pócspetri Községi Önkormányzat Házasság-
kötő termében. Az alkotótábor vezetője, Stefan Gnandt 
festőművész. A kiállítást megnyitja: Kékedi László népi 
fafaragó iparművész, az Magyar Művészeti Akadémia tagja.
Fellép az Iránytű Klub – zenekar, a Pócspetri Nyugdíjas 
Egyesület Népdalkörével.
16:00 - VISSZAHÚZ A MÚLT – Ember Judit portréja - filmvetítés
A hosszú évekig betiltott, „Pócspetri” film rendezőjének, a 
településünk díszpolgárának, 
Ember Judit dokumentumfilm-rendezőnek az életéről - a 
tavalyi évben, községünkben is forgatott - Dér Asia 
portréfilmjének a helyi díszbemutatója, a Pócspetri 
Büszkeségpontban.

Királyfalvi Miklós mártír újratemetése
A „MEMENTO 1948. június 3. PÓCSPETRI” Alapítvány 
és Pócspetri Község Önkormányzata közösen kérte

Királyfalvi Miklós - Magyarország egyik elhíresült koncepciós 
perének II. rendű vádlottjának, akit fiatalon, 29 évesen kivégeztek, 
a Fővárosi Bíróság 16. Bp. 387/1989/39. számú ítéletével posztumusz 

felmentett - exhumálását az Igazságügyi Szakértői és Kutató 
Intézetek Budapesti Orvosszakértői Intézetétől.

A megbeszélésen a leg-
nagyobb és legnehezebb 
feladat volt az újratemetés 
időpontjának, és az esemény 
program elemeinek a meg-
határozása. Végül is remé-
nyeink szerint a kollektív böl-
csesség szerint, a lehető-
ségeket figyelembe véve 
születtek meg a döntések.

A szervezők a legnagyobb 
szeretettel ez úton meghívják 
a Tisztelt Olvasókat is, a 
„Pócspetri ügyben” halálra 
ítélt, és kivégzett Királyfalvi 
Miklós mártír, 2017. július 8-án 
tartandó ünnepélyes újrate-
metésére, melynek fővéd-
nöke Dr. Semjén Zsolt minisz-
terelnök-helyettes úr. 
Az ünnepélyes eseményre, a 
Püspöki Ünnepi Szentmisét 
követően kerül sor, amelyet 
Dr. Veres András győri me-
gyéspüspök, a Magyar Kato-
likus Püspöki Konferencia el-
nöke, Pócspetri szülöttje ce-
lebrál.
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IGFK
IRÁNYTŰ 

pályázati lehetőségek

fejlesztési elképzelések

60.000.000.- Ft, azaz hatvan millió forint 
támogatás a Pócspetri

Egészségügyi Központ felújítására!

Az immár felnőtt korba lépett 18 éves civilszer-
vezetünknek legszebb születésnapi ajándék ez a 
döntés! 
Hisz 1999-ben, azért jött létre ez a civil közösség, 
hogy csatlakozzunk az akkor szárnyát bontogató 
magyarországi teleház mozgalomhoz, és létrehozzunk 
sokfunkciós közösségi információs központokat. 
Ez teljes mértékben sikerült, és a létesítményeink 
keretén belül, és azon kívül is számtalan kulturális, 
informatikai, oktatási, szociális, turisztikai, és egyéb 
közösségi programokat, képzéseket, fesztiválokat, 
kiállításokat, táborokat szervezünk, vagy közreműkö-
dünk a megvalósításban.
Széleskörű, és élő a határon túlikkal, főleg Erdé-
lyiekkel, az együttműködésünk. S ráadásul még a 
hagyományőrző, népi énekesekkel és alkalmanként 
táncosokkal kibővített Petri Pengetős citerazenekart is 
„befogadtuk” pályázati forrás elérése érdekében, és 
egy különleges, megzenésített verseket is játszó, és 
rendhagyó eseményekhez illeszkedő zenés irodalmi, 
történelmi műsorokat szerkesztő, és előadó Iránytű 
Klub-zenekarunk is van. 
Ami különlegessé tette az egyesületünket, hogy 
szakmai munkánk keretében könyveket, kiadvá-
nyokat írunk, kiállítási anyagokat, multimédiás CD-
ket, és különféle pályázatokat is készítünk. 
(Jelenleg is a Pócspetri Önkormányzat megbízásából, 
a „Pócspetri 1948-as tragikus eseményeinek, a 
Pócspetri pernek, a kommunizmus üldözöttjeinek, 
Emlékhely, Emlékpark, Keresztút, létrehozása, 
építése” projekt kidolgozása, és realizálása történik.)
A pályázati siker közvetlen előzménye, hogy az 
Iránytű Gazdaságfejlesztő Klub (IGFK), és az általa 
felkért szakemberek, egy éven keresztül testületi 
határozattal, egy általános együttműködés keretében 
ellátták a folyamatban lévő pályázati ügyeknél 
egyfajta projekt menedzseri feladatokat.
Továbbá szívvel lélekkel, nagyon sok munkaórát, 
energiát befektetve, költségeket felvállalva, térítés-

mentesen dolgoztunk, egy önkormányzati, lassan, de 
érlelődő településfejlesztési program eleminek a 
kidolgozásán. 
2016.01.06. testületi ülésen pedig a Pócspetri 
Önkormányzat megbízta az Iránytű Gazdaságfejlesztő 
Klubot a települési honlap létrehozásával, havi 
hírlevél szerkesztésével, és pályázatokhoz köthető 
általános projektmenedzseri és településmarketing 
feladatok ellátásával. (Ezt a megbízást idén is 
megerősítette a testület.) 
Így 2016.01.08-án Seszták Oszkár, a Szabolcs-
Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés elnökének a 
megjelent TOP felhívásokkal kapcsolatos megbeszé-
lésre szóló meghívója alapján részt vettünk Nyíregy-
házán, a Megyeházán, az eseményen. Ide csak azok az 
önkormányzatok (a megyéből mintegy hetvenen) 
kaptak meghívást, amelyek már korábban jelezték az 
együttműködési szándékot. Szerencsére Pócspetri 
Önkormányzata már 2015.09.08.-án hivatalosan is 
megküldte, a Megyével és a munkaszervezetével kap-
csolatos TOP-os együttműködési szándéknyilatko-
zatát! Így és ezért kezdődhetett el több mint egy éve, a 
SZSZBMFÜ Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Területfejlesztési és Környezetgazdálkodási Ügynök-
ség Nonprofit Kft bevonásával, az önkormányzati 
fejlesztéseknél az 1. számú prioritásként meghatáro-
zott Pócspetri Egészségügyi Központ felújítása pro-
jekt előkészítése, a pályázat elkészítése és beadása.
A fejlesztés indokoltságát, a helyzetet ismerőknek, a 
lap olvasóinak nem kell bizonygatni. 
Ugyan is ez az az intézmény, amelyet gyakorlatilag a 
település valamennyi lakója használ, vagy használat, 
hisz a védőnői tanácsadó egy épületben van a 
háziorvosi rendelővel. S ez az épület, amely leginkább 
felújításra szorul, mert a hatvanas években épült, s 
több évtizede nem volt nagyobb felújítás, korszerű-
sítés. A tető több helyen beázik. A csatornák a 
vízelvezetése sem megfelelő, áztatja a 
vakolatot. 

Tisztelt Olvasók, a legnagyobb örömmel továbbítom
a jó hírt, mely szerint az Egészségügyi alapellátás 
infrastrukturális fejlesztése Pócspetriben, az Egészségügyi Központ 
felújítása TOP-4.1.1-15-SB1-2016-00003 azonosítószámmal nyilvántartott 
támogatási kérelmet a Magyar Államkincstár Megyei Igazgatóság vezetője 
60.000.000.- Ft, millió forint támogatásra érdemesnek ítélte!
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Az épület külső hőszigeteléssel nem rendelkezik. Az 
elavult nyílászárók nem szigetelnek kellően. A 
fűtésrendszer is régi, nem lehet önállóan szabályozni a 
fűtőtesteket. A vízvezeték is korszerűtlen, a meleg 
vízellátást egy több tízéves elavult fali fűtő biztosítja. 
A szaniterek korrodálódtak, nem higiénikusak. A 
világítás is teljes felújításra szorul. Az előírás szerinti 
helyiségek egy része vagy nincs, vagy nem rendelke-
zik megfelelő paraméterekkel.

Most a nyertes pályázatnak köszönhetően, a hatvan 
millió forint támogatásból, a meglévő háziorvosi ren-
delőnek, védőnői tanácsadónak, helyt adó helyiségek 
teljes körű felújítása, részbeni átépítése, energetikai 
korszerűsítése, udvarfelújítás, telek-határon belüli 
területrendezés, parkosítás, az előírt számú parkoló 
férőhely létesítése, informatikai és egyéb eszközök 
beszerzése megtörténne.
A szükségesség, és az indokoltság ellenére nem volt 
egyszerű, és könnyű a pályázati forrás elérése, hisz 
tudjuk, hogy a megyei keret viszonylag kicsi volt, és 
nagyon sok igény jelentkezett. A településünk mérete s 
a szolgáltatások száma miatt elérhető szakmai 
pontszám is behatárolta az esélyeket. Ugyanakkor 
Tamás György, a település polgármestere, és jóma-
gam, mint a civil szervezet vezetője, törekedtünk a 
meglévő egyéni, baráti, civil és politikai, valamint 
szakmai kapcsolatainkat is képbe helyezni, és meg-
próbáltunk minden fórumot felhasználni, a település 
életében nagy jelentőségű beruházás fontosságának a 
hangoztatására. 
Helyben a képviselőtestület, és az egészségügyben 
dolgozók döntő többségének támogatására, tevőleges 
közreműködésére számíthattunk. Külön kiemelném 
Veresné Könnyű Tünde ez irányú munkáját.
Szerencsénkre az együttműködő szakmai partnerünk 
SZSZBMFÜ Nonprofit Kft felkészült, nagy szak-
értelemmel rendelkező munkatársai, Málik Csilla 
menedzser vezetésével is átérezték ügyünk súlyát, és 
az általuk formába öntött szakmai anyagot a döntés-
hozók támogatásra méltónak találták.
Így és ezért, most nekik, és mindazoknak, akik, a 
közzel két éves előkészítő munkában, az adatok 
szolgáltatásában, a dokumentációk, tervek, pályázati 
anyag elkészítésében, a döntés előkészítésben, és a 
döntés meghozatalában részt vett, csak HÁLA, és 
KÖSZÖNET!

Az öröm, és a köszönetnyilvánítás után, újra a tenni-
valók játsszák a főszerepet. Ugyanis az építési 
engedélyezési majd a kivitelezési tervdokumentációk 
is el kell, hogy készüljenek. S ezt követően, már 
„csak”, a mostoha körülmények ellenére ez idáig is, a 
házi orvosi és a védőnői ellátást magas színvonalon 
biztosítók, és az egészségügyi szolgáltatásokat 
igénybe vevők számára is igényesen el kell, hogy 
készüljön a beruházás, meg kell, hogy valósuljon, a 
Pócspetri Egészségügyi Központ felújítása projekt. 
Kovács János - IGFK elnöke

A II. Nemzetközi 
Hagyományőrző 
Zenei - Tánc 
és Alkotótábor 
is támogatásban 
részesül

Örömmel vettük kézbe a Magyar Művészeti 
Akadémia 2017. május 22.-én megküldött 
határozatát, mely szerint a beadott pályázati 
program, a II. Nemzetközi Hagyományőrző 
Zenei - Tánc és Alkotótábor Pócspetriben 
projekt megvalósítását 300.000.-, azaz há-
romszázezer forinttal támogatják.
A Petri Hírek februári lapszámában részlete-
sen bemutattuk a pályázati felhívást, és az 
arra készített, és beadott pályázatot.
Az előzetes egyeztetések alapján az alábbi 
hazai és nemzetközi alkotók, ipar és képző-
művészek, festők, grafikusok, fafaragók (12 
fő) vesznek részt a táborban: 
Mónus Béla (fafaragó iparművész) - Csécse;
Pósa Ede (festő és grafikusművész)- Balaton-
szemes; Munteanu Gheorghe (szobrász)– 
Tulcea, Románia; Papp Gábor (festőmű-
vész) – Marghita – Románia; Malgorzata 
Twardzik-Wilk (festőművész) – Glowjenka – 
Lengyelország; Zdzislav Twardowski (festő-
művész) – Sanok – Lengyelország; Zalaiova 
Drahoslava (festőművész) – Humenne – Szlo-
vákia; Capovcak Miroslav (festőművész) – 
Michalovce – Szlovákia; Mekker Marta 
Semsey (festőművész, szobrász) – Duggen-
dorf – Németország; Májer Brigitta (képzőmű-
vészeti gimnazista); Májer Zoltán (festőmű-
vész); Stefan Gnandt (művészeti vezető - 
festő és grafikusművész)– Pócspetri.
A II. Nemzetközi Hagyományőrző Zenei - 
Tánc és Alkotótábor 2017.07.02.-2017.07.09. 
között kerül megrendezésre.
Az élet úgy hozta, hogy tábort záró kiállítás 
megnyitójának az időpontja egybe esik a 
település jelentős eseményével, az 1948-as 

tragikus Pócspetri törté-
net mártírjának, Király-
falvi Miklósnak az újrate-
metésével. Azaz a kép-
zőművészet i  k iá l l í tás 
megnyitója 2017.07.08-
án, 15.00. órakor lesz a 
Házasságkötő 
teremben.



Petr
i Hírek

6.o.

„Krasznai Gyula a becsületes 
nevem, ám írásaimat már é-
vek óta Karaffa Gyula néven 
jelentetem meg, illetve ezen 
a néven publikálok és szer-
kesztem négy éve a Börzsö-
nyi Helikon című, internetes 
irodalmi-művészeti folyóira-
tot. Nagyorosziban élek im-
már huszonkét éve, előtte 
Nyíregyházán, illetve Pócs-
petriben éltem.
1980-óta írok verseket, 1987-
ben jelentem meg először or-
szágos lapban, (Mozgó Vi-
lág) azóta sokszor szerepel-
tek verseim a Palócföldben, 
a Napútban, a Políszban, a 
Tekintetben, a CET-ben és 
egyéb helyeken. Meséket 
négy éve írok. Főként alig 
használt, alig ismert magyar 
szólásokat mesésítek meg, 
olyanokat, amiknek eredetét 
nem ismerjük. Két mesés-
könyvem jelent meg eddig, 
az Épphogy csak beszólok 
című, és a Csunnyamesék 
című. Ez utóbbiban csakis 
felnőtteknek szóló meséket 
írtam. Mindkét könyvet fele-
ségem, Krasznainé Konczili 
Éva illusztrálta. 
Pipafüst címmel jelent meg a 

Spangár könyvek sorozatá-
ban a verseim válogatása, 
mindhárom könyvet én ma-
gam szerkesztettem, készítet-
tem elő nyomtatásra.
Alapítója és tagja vagyok a 
rétségi Spangár András Iro-
dalmi Körnek, tagja a váci 
Dunakanyar Népművészeti 
Egyesületnek, és a drégely-
palánki székhelyű Sugárkan-
kalin Turisztikai Egyesületnek.
Bőrös vállalkozó vagyok, ami 
azt jelenti, hogy bőrtárgyakat 
készítek, amiket piacokon, 
fesztiválokon árusítok is.
Kézműves foglalkozásokat is 
tartok gyerekeknek, felnőt-
teknek, amiken igyekszem 
olyan tárgyakat elkészíttetni, 
a készítését megtanítani, 
amik a magyar hagyomá-
nyokat is idézik. Így készítünk 
foglalkozásaimon barack-
mag sípot, feketedió nyak-
láncot, egyszerű hangadó 
eszközöket, nádsípot, ma-
dárhangutánzó eszközt, bőr-
ékszereket, karkötőket, nyak-
láncokat, fonásokat, egysze-
rűbb tárgyakat, pl. tolltartót, 
erszényt, tarisznyát. 
Ajánlom magamat a foglal-
kozásokra, kérem, telefonon 

vagy emailban egyeztessék 
velem terveiket, kéréseiket, 
az árakat. (+3630-383-5385, 
karaffagye@gmail.com) 
További terveim között szere-
pel a palócdudán való játék 
megtanulása, ehhez vettem 
egy Horváth Zoltán féle pa-
lócdudát, aminek a tömlőjét 
már magam készítettem.
Szeretnék palóc karikásokat 
is készíteni, amik nyeleihez 
épp száradnak a szilvafák a 
fásszínben. 
Nem mellékesen négy gyere-
kem van, egy fiam, három lá-
nyom. 
Szinte mindig tartottunk álla-
tokat is, pl. kecskéket, finom 
sajtokat, és húsárúkat tudok 
készíteni, ami számomra 
nagy örömet okoz.
Főleg ha látom, hogy csalá-
dom farkasétvággyal fo-
gyasztja el az általam készí-
tett termékeket, a különféle 
kecskesajtokat, túrót, vagy a 
kecskekolbászt, a mangali-
caszalonnát, sonkát.
Megtalálhatnak az interne-
ten több helyen, de kieme-
lem a www.retsag.net oldalt, 
ahol a Börzsönyi Helikont ta-
lálják meg, illetve  www. 
karaffagye.blogspot.com ol-
dalon képes beszámolóimat 
olvashatják. 
Verseimből többet megtalál-
nak a www.dokk.hu oldalon, 
illetve meséimből olvashat-
nak a www. karaffamese. 
freewb.hu és a karaffagye. 
freewb.hu oldalakon, vala-
mint a www.karikasostor. hu 
oldal Fórum rovatában, a 
Karaffagyé meséi 
cím alatt.”

Pócspetri 
Önkormányzat Hírlevele

Felelős kiadó: Tamás György
www.pocspetri.hu

pmhpocspetri@gmail.com
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kovjanek@gmail.com
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Pócspetriből elszármazott Krasznai Gyulára, „Karaffa Gyulára”. 
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