
Pócspetri Község 
Önkormányzata

2017 év 
október hó

2. évfolyam 
10. szám

A ma különösen is aktuális té-
mákkal (meddőségkezelés, 
családvédelem, várandó-
ság, termékenységvédelem, 
Ovulációs Módszer) foglal-
kozó tudományos tanácsko-
zást — amelyet a Vianney 
Testvérek Közössége és a 25 
éves Magyarországi Billings 
Központ szervezett —, nagy 
érdeklődés övezett. Többek 
között határon túlról is érkez-
tek a témában avatottabb, 
az életvédelemmel foglalko-
zó szakemberek, meddő 
párok, akik a családtervezé-
sükben a katolikus egyház 
által is elfogadott módszerek 
mellett döntenek, de jelen 
voltak a nyíregyházi Szent Im-
re Gimnázium tanárai is, mi-
vel — Magyarországon egye-
dül álló módon — intézmé-
nyükben oktatják a Billings 
Módszert.
P. Szenes István FSV plébá-
nos, prior (Viennay Testvérek 
Közössége) köszöntötte a 
résztvevőket, elmondta, a ta-
nácskozásra azokat hívták, 
akik számára az élet titka a 
fogantatástól a természetes 
halálig szent, védendő és 
mindennél fontosabb. A tisz-
tuló lelkekért imádkozó kö-
zösség számára különösen is 
fontos e témában való közös 
gondolkodás, amely vallási 
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„Amit látsz, az a hír, amit tudsz, az a háttér,
amit érzel, az a vélemény” - Lester Markel

felekezettől és világnézettől 
függetlenül tisztulásra szorul a 
fejekben, lelkekben, az ifjú-
ság, a család és szenvedő 
emberekben egyaránt.

A megtermékenyülés 
csodája.

A nyitó előadást Lukács Krisz-
tina, a Magyarországi Billings 
Központ igazgatója tartotta, 
„Billings Ovulációs Módszer 
Magyarországon” címmel.
Az előadó a természetes csa-
ládtervezés Ovulációs Mód-
szerének egyszerűségét is 
hangsúlyozta, amelyet még 
az egyszerű törzsi emberek is 
el tudnak sajátítani. Ezt min-
den nőnek, házaspárnak is-
mernie kell.  A női önismeret 
fontos része, hogy tudja, mi 
működik a szervezetében, 
mikor kezdődik és mikor van 
vége ciklusában a termé-
kenységi időszaknak. Lukács 
Krisztina a katolikus egyház 
által elfogadott és támoga-
tott három családtervezési 
módszert is bemutatott, az 
ovulációs, és az ezt támo-
gató creighton, valamint a 
tüneti hőmérőzés módszerét.
Ezek sajnos a mesterséges 
módszerek (tabletták, me-
chanikus eszközök) mellett 
kevésbé ismertek. 
Az előadó hangsúlyozta, az 
Isten azért teremtette meg a 

Billings Módszert, hogy ne 
halljon ki az emberiség, vagy-
is úgy alkotta meg a női szer-
vezetet, hogy a legegysze-
rűbb életet élő nő előtt is is-
mert legyen a méhnyak által 
termelt nyák szerepe a meg-
termékenyülésben. Semmi 
más nem rendelkezik hasonló 
információval. Lukács Krisz-
tina kiemelte, az egyház te-
hát nem maradi, amikor a 
test biológiai működésének 
ismeretére figyelmeztet, a-
mellyel védi a nő egészségét, 
az életet.  A módszer megis-
mertetésével foglalkozó ala-
pítvány arra törekszik, hogy, 
minden magyar nő tudja, mi 
ez a nyák, amely üzen a 
termékeny időszakról, hiánya 
pedig annak ellenkezőjéről.
Kevésbé ismert az a sajnála-
tos tény is, hogy a fogamzás-
gátló tabletták hatása ép-
pen a teremtés e csodájá-
nak, a nyák megszűnését o-
kozzák és hosszan tartó al-
kalmazásuk megrövidíti ter-
melődésének időtartamát.
Az előadó elmondta, 1 év 
tablettaszedés 5 évet öregít 
a cervixen, vagyis a méhnya-
kon, ahol a megtermékenyü-
lésben kulcsfontosságú nyák 
termelődik.  Sajnos ezeket a 
tablettákat már tizenéves 
korban pattanásos bőrre is 
felírják. (Folytatás a 
6.oldalon.)

Életek az életért címmel életvédő konferenciát tartottak 
2017. október 28-án Pócspetriben a KOSZISZ fenntartása 
alatt működő Királyfalvi Miklós Katolikus Általános Iskola 

és Óvoda intézményében.
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OKTÓBER 1. – AZ IDŐSEK VILÁGNAPJA
Az Idősek napja az idős em-
berekről, az ő tiszteletükről 
szól. Tiszteletünk magában 
foglalja elfogadásukat, tá-
mogatásunkat, szeretetün-
ket és annak kifejezését, 
hogy társadalmunknak ők is 
hasznos tagjai és mindannyi-
unknak nagy szükségünk van 
rájuk. Szükségünk van mind-
arra az élettapasztalatra, ar-
ra a higgadt bölcsességre, a-
mivel csak ők rendelkeznek 
és a türelemre, az elfogadás-
ra, ahogyan tanítanak ben-
nünket.
Magyarországon 2,3 millió 
ember időskorú, 60 év feletti. 
Többségük, 60% nő, akik közül 
sokan pár nélkül maradtak. 
Sokan teljesen egyedül él-
nek, hiszen napjaikban egyre 
kevésbé jellemzőek a több-
generációs családok, ahol a 
nagyszülők, a gyerekek és az 
unokák is együtt élnek.
A rendőrségi tapasztalatok 
azt mutatják, hogy az idős-
korúak a bűncselekmények 
elkövetése szempontjából 
potenciálisan veszélyeztetett 
csoportot képeznek.
Sérelmükre jellemzően – első-
sorban – személy és vagyon 
elleni (lopás, betöréses lopás, 
csalás, stb.) bűncselekmé-
nyeket követnek el.
A rendőrség számára kiemelt 
feladat a bűncselekmények-
kel kapcsolatos önvédelmi 
képesség fokozását elősegí-
tő előadások tartása, tájé-
koztatók kiadása, melynek 
köszönhetően az időskorú 
sértettek száma évről évre 
csökken. Az alábbi aján-
lásokkal az ORFK Bűnmege-
lőzési Osztálya az idősek sé-
relmére elkövetett leggyako-
ribb bűncselekményekre, 
valamint az áldozattá válás 
megelőzésének módjára 
kívánja felhívni a figyelmet:

– Mindenképpen gondos-
kodni kell az időskorú ottho-
nának biztonságáról!
Amennyiben lehetőség van 
arra, hogy „korszerű” riasztó-
berendezéssel biztosítsák a 
védelmet, azt feltétlenül 
tegyék meg. Az ajtónyitás 
védelmében biztonsági lánc, 
kémlelőnyílás, biztonsági 
keresztzár, valamint kedvező 
áron is hozzáférhető hang-, 
fény- és mozgásérzékelők 
felszerelését ajánljuk. Kertes 
házakban házőrző kutya tar-
tásával nagy eséllyel mega-
kadályozhatja az illetéktelen 
személyek bejutását!
– Ha otthonában nagyobb 
pénzösszeget tart, azt mindig 
tegye biztonságos, mások 
által nem ismert helyre! Taná-
csos lemez- vagy pénzkazet-
tát vásárolni. A pontos hely 
ismerete csak Önre tartozik, 
azt senkinek ne mondja el !
– Ismeretlen eredetű eszkö-
zökkel házalókat, vagy e-
gyéb trükkös indokokkal be-
csengető személyeket NE en-
gedjen be otthonába!
– Amennyiben valamelyik 
szolgáltatótól (víz, gázművek, 
kábel TV, elektromos szol-
gáltató, stb.) keresik, kérje el 
a hivatalos minőségét igazo-
ló igazolványát! Ha kétsége 
van, kérjen visszajelzést az 
adott szolgáltatótól arra vo-
natkozólag, hogy valóban 
küldtek-e munkatársat, szak-
embert Önhöz!
– Ha ismeretlen személy ren-
dőrnek, illetve hivatalos sze-
mélynek adja ki magát, 
minden esetben kérje el az 
arcképest igazolványát, jel-
vényének számát figyelje 
meg! Az igazolvány felmu-
tatása kötelező!
– A pénzváltásra, vagy túlfi-
zetésre hivatkozókat minden 
esetben utasítsa vissza! 

– Ha elmegy ott-
honról, győződ-
jön meg arról, 
hogy a nyílás-
zárókat meg-
felelő módon 
zárta-e be! Lakása kulcsait 
soha ne rejtse el lakása, háza 
körül! A tolvajok, betörők 
nagyon leleményesek, még 
a legtitkosabb rejtekhelye-
ket is könnyedén felfedezik. A 
kerti munkák során használt 
eszközöket (létrát, fűrészt stb) 
mindig tegye el, ne könnyítse 
meg az elkövetők dolgát, 
mert az eszközöket felhasz-
nálhatják a bejutáshoz!
– Ha ismeretlen személy – 
unokájának, rokonának ki-
adva magát – telefonon fel-
hívja, hogy balesetet szenve-
dett vagy egyéb tragédia 
történt vele és készpénzre 
lenne szüksége és barátját 
vagy munkatársát elküldené 
a pénzért, mindenképpen 
győződjön meg az informá-
ció valódiságáról és hívja fel 
telefonon az unokáját vagy 
egyéb hozzátartozót!
– Törekedjen jó kapcsolatot 
ápolni szomszédaival! Köl-
csönösen figyeljenek egy-
más otthonaira! Ha gyanús i-
degent lát azonnal hívja a 
rendőrséget!
– Utazáskor, vásárláskor a 
zsebtolvajok ellen a legjobb 
védekezés, ha táskáját több-
ször ellenőrzi, hogy zárva van-
e, azt minden esetben tartsa 
maga előtt! Fontosabb irata-
it, értékeit zárható belső 
zsebekben rejtse el!

A szépkorúak áldozattá, sér-
tetté válásának megelőzé-
séhez nem elegendőek a 
rendőrség megelőző intéz-
kedései, elengedhetetlen az 
idősekre való fokozott oda-
figyelés, törődés és társadal-
mi összefogás!

(Forrás: police.hu)
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Civil és
Intézményi
Harsona!

Pócspetriben az Idősek Világnapja alkalmából 
megtartott ünnepség 2017 október 13-án 

került megrendezésre. A rendezvényt 
a helyi Önkormányzat, a Gondozási Központ,

és a Nyugdíjas Egyesület szervezte.

Nagy szeretettel köszön-
töttek minden megjelent 
vendéget ezen a szép 
ünnepnapon. Nagyon 
jóleső érzés volt hallgatni 
Tamás György polgár-
mester Úr és Dr. Bodnár 
Zsuzsanna jegyzőasz-
szony köszöntőjében az 
Idősek iránt érzett tiszte-
letet és megbecsülést.
Az ünnepséget megtisz-
telte jelenlétével Dr Si-
mon Miklós Országgyű-
lési képviselő és Andicsku 
Andrásné a Kistérségi 
Szociális és Egészségügyi 
Szolgáltató Központ Ve-
zetője, akik szintén kö-
szöntötték az időseket.
Nagy örömünkre elfo-
gadták meghívásunkat 
és itt köszönthettük az ün-
nepségen Román De-
meternét a Szabolcs 
Szatmár Bereg Megyei 
Nyugdíjas Szövetség El-
nök asszonyát, a Nyug-
díjas Szövetség Titkárát, 
Schmidt Pálnét és ked-
ves férjét. 
A köszöntők után kultu-
rális műsorral is kedves-
kedtek a szépkoru ven-
dégeknek. Felléptek a 
KOSZISZ Királyfalvi Miklós 
Katolikus Általános Iskola 
tanulói, és a helyi Nyug-
díjas Egyesület. 

Műsort adott még a Gu-
ba Néptánc Együttes, a-
kiket a Bürkös Zenekar kí-
sért. 
Az Önkormányzat min-
den megjelent vendé-
get gyönyörű rózsával 
köszöntött és egy finom 
vacsorával vendégelt 
meg. A 70 éven felüli 
nyugdíjasokat összesen 
196 főt még 5000Ft-tal is 
megajándékozta. 
Az ünnepség nagyon jó 
hangulatban telt el. Az 
es t  zá rásaként  még 
táncra is perdültünk a jó 
zenére, amit a Bürkös 
Zenekar szolgáltatott.
Köszönjük szépen ezt a 
szép ünnepséget.
Májer Józsefné 
Egyesületi Elnök.

Idősek Világnapja Pócspetriben 

Október 2-án a Pócspetri 
Nyugdíjas Egyesület is 
részt vett a Szabolcs Szat-
már Bereg Megyei Ön-
kormányzat és a Megyei 
Nyugdíjas Szervezetek 
Szövetsége Idősek Világ-
napi rendezvényén. 
Az ünnepséget a Nyí-
regyházi Kálvin téri Re-
formátus templomban 
tartották meg.
A vendégeket köszön-
tötte Román Demeterné 
a Megyei Nyugdíjas Szer-
vezetek Szövetségének 
elnöke, Seszták Oszkár a 
megyei közgyűlés elnö-
ke, és Dr. Tornai Anita a 
megyei Kormányhivatal 
Társadalombiztosítási fő-
osztály-vezetője. 
A köszöntők után a Jókai 
Mór Református Álta-
lános Iskola tanulói szín-
vonalas, és szívhez szóló 
kis műsorral kedvesked-
tek az Időseknek. 
A meghitt rendezvény 
végén, ráadásként egy 
kis meglepetés csomag-
gal ajándékoztak meg 
a jelenlévőket 
a szervezők.

Megyei Önkormányzat
és a Megyei nyugdíjas

Szervezetek Szövetsége
 Idősek Világnapi 

rendezvénye  

Az október a megem-
lékezések hónapja is.
- Október 6.- az aradi 
vértanúk napja;
- Október 23. Közös szent-
mise a helyi Egyházköz-
séggel, koszorúzás a hősi 
emlékműnél.
Itt emlékezünk az 1956-os 
Forradalom és Szabad-
ságharc leverését köve-
tő megtorlás országos és 
helyi áldozatairól is.

Megemlékezések 
hónapja - Október



„2017.október 21-én másod-
szor zarándokoltak közösen 
az erdők és mezők szolgái 
Máriapócsra. A jelenlévők 
számára egyértelművé vált, 
hogy a vadőrök, erdészek és 
vadászok közös zarándokla-
ta, rövidebb nevén a „va-
dászbúcsú”, hagyománnyá 
fogja kinőni magát.
Az ide érkezők reggel közel 
160 darab vadásztrófeát te-
kinthettek meg a templom-
téri kiállításon, amelyeket 
egytől-egyig ez évben ejtet-
tek el a vadászok.
A vadászkórus Pócspetriből 
és a Máriapócsi Rózsafa Ci-
tera együttes lépett fel egy -
egy nagyon színvonalas elő-
adással 10 órától, amit az 
Országos Magyar Vadászka-
mara Szabolcs-Szatmár-Be-
reg Megyei Területi elnöké-
nek, Tóth Attila Mihálynak a 
köszöntése és köszönetnyil-
vánítása követett. Köszöntet-
te Kiss B. Zoltánt a Felső-Tisza 
vidéki Vadgazdák Szövetsé-
gének elnökét, Baracsi End-
rét a Megyei Közgyűlés alel-
nökét, Bajdik Pétert a Vad-
gazdálkodási Tájegységi Fő-
osztály vezetőjét, Román Ist-
vánt Sz-Sz-B. Megyei Kor-
mányhivatal kormánymeg-
bízottját, Dr. Polgári Andrást 
Sz-Sz-B. Kormányhivatal fő-
igazgatóját, Dr. Galambos 
Ildikót a Nyíregyházi Járás-
hivatal vezetőjét, Szabó 
Istvánt a Megyei Közgyűlés 
alelnökét, és a jelenlévő 28 
Vadásztársaság képviselőit.

Az Országos Magyar Vadász-
kamara elnöke, Dr. Jámbor 
László nyitotta meg szemé-
lyesen a rendezvényt.
Beszédében kiemelte, meny-
nyire támogatja ezt a kezde-
ményezést: „bárcsak minden 
megye szervezne ilyen alkal-
makat” mondta, és hozzá-
tette, hogy jövőre szeretné, 
ha ez a zarándoklat nem 
csak megyei szintű, hanem 
az egész Kárpát-medencé-
nek lenne a közös zarándok-
lata. 
Ezután konkrétan a mikrofon-
ba emelte ki azt az elképzelé-
sét, miszerint a 2021-es Va-
dász-világtalálkozó főnapját 
is szeretné ezen a helyszínen, 
a Nemzeti Kegyhelyünkön 
megrendezni.
Mint minden zarándoklatnak, 
a napnak a csúcspontja ez-
úttal is a közös Szent Liturgia 
volt a Bazilikában, amelyet 
Orosz István kegyhelyigazga-
tó vezetett, a szentbeszédet 
pedig Dalanics Zoltán hajdú-
dorogi parókus atya mondta. 
„Az erdőt járó, a lesen csönd-
ben ülő vadász talán mások-
nál nagyobb lehetőséget 
kap arra, hogy felismerje a 
Teremtőt. Amikor hallgatja az 
é j s zaka i  e rdő hangja i t , 
eggyé tud válni a teremtett 
világgal, el tudja magát he-
lyezni benne, esélye van, 
hogy felismeri Azt is, Aki mind-
ezt létrehozta” – mondta Zoli 
atya.
Kétféle vadhúsból készült 
finom ebéddel zárult a nap. 

 Pócspetri Vadászok közreműködésével 
trófeamustra a Máriapócsi Vadászbúcsún

Petr
i Hírek

4.o.

Én épp a vadkacsahúsból 
készített húslevest ettem, a-
mint a mellettem vaddisznó 
pörköltet fogyasztó vadász 
következő mondatainak fül-
tanúja lehettem: „millió elin-
tézni való dolgom lenne ott-
hon, de két éve olyan jól sike-
rült ez a nap, hogy nem 
hagyhattam ki ez évben 
sem!”
Jövőre is várunk minden érin-
tett zarándokot Máriapó-
cson, nem csak a megyéből, 
hanem az egész országból, 
akik nem sajnálják az idejü-
ket, hogy itt Máriapócson ta-
láljanak valódi értékekre, ta-
lálkozásokra, barátságra, fel-
üdülésre.
A mai napon ideérkező za-
rándokok száma 500 és 700 fő 
közé tehető. 
Ezenkívül a kegyhelyre ér-
kezett még egy 80 fős tár-
saság Ukrajnából, bányászok 
közössége Tatabányáról, és 
a Rózsák terei egyházközség 
50 fős csoportjának tart fel-
nőtt katekézist Kruppa Leven-
te atya. 
Római katolikus vendégeink 
Tar településről, Nógrád me-
gyéből jöttek, mint kiderült, 
plébánosuk is szívesen vad-
ászik. 
„Az Úristen „véletlenje”, hogy 
épp most jöttünk ide a hí-
veimmel” – mondta az atya.
Örülünk, hogy mindenki jól 
érezte magát!”
(gd)
www.mariapocs 
kegyhely.hu

A Pócspetri Mohos-Menti Vadásztársaság egyik szervezője,
a Vadászdalárda pedig fellépője volt az ország legújabb kori 

történetében először Máriapócson megrendezett teljes megyére 
kiterjedő nagyvad trófeamustra eseménynek.     

Az Erdők és mezők szolgáinak zarándoklatáról 
a Máriapócsi Kegyhely honlapján az alábbi beszámolót olvashatjuk:
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IGFK
IRÁNYTŰ 

pályázati lehetőségek

fejlesztési elképzelések

Mikor 2017.07.01-én a Pócspetri 
Önkormányzat, a Nyugdíjas Egye-
sület, és az Iránytű szervezésében, 
az 1948 legnagyobb politikai peré-
ben, a „Pócspetri ügyben” halálra 
ítélt, és kivégzett Királyfalvi Mik-
lós mártír 2017.07.08-i újrateme-
tését megelőző programként egy 
ötven fős csapattal Asztalos János 
feldebrői sírjánál is jártunk, az 
alábbiakat írtam:
„Feldebrőn a temető, a különleges 
kőből faragott szobrok, Kálvária 
épülete tetején végződő keresztút 
hangulata, és a tövében, Asztalos 
János sírjánál a petri küldöttség 
éneke, és imája lelket, a polgármes-
ter úrtól az ajándékban kapott késő 
szüretelésű aszú jellegű bor pedig 
testet melengető volt. Ráadásul be 
nem tervezetten megnézhettük az 
egyedülálló építészeti kialakítású 
feldebrői római katolikus plébánia-
templomot. Sok történelmi ismeret-
anyag közlése mellett, az Aba nem-
zetség temetkezési helyéül szolgá-
ló sír-templom oltáránál a gondnok 
énekelt is nekünk, mi meg két apró 
lőrésszerű kis résen át a felső temp-
lomban, a kiváló akusztikának kö-
szönhetően teljes értékben hallgat-
hattuk. Különleges kulturális él-
ményben volt részünk, s többen 
megfogadtuk, hogy ide még vissza-
térünk.”
Nos, 2017.09.16-án a Debrői Hárs-
levelű Szüreti Napi rendezvényre 
kapott meghívást Tamás György, 
mint Pócspetri polgármestere, így 
egy kisebb létszámmal ide újra 
ellátogattunk. 
Jómagam kihasználva az OPEL 
VIVARO óriási rakterét, a kerék-
párt is vittem, így lehetőségem volt 
a környéken egy jót tekernem is.
Kerecsenden kiszállva, a Hami – 
Süti Cukrászdában vásárolt érde-

kes linzerek elfogyasztása 
után, kellő energiával fel-

töltekezve Demjénre ke-
rekeztem.

Útközben megcsodáltam a térség 
legújabb - általam még nem látott - 
turisztikai látványosságát, az Egri 
Korona Borházhoz kapcsolódó 
Demjéni Termáltavat.
A településen örömmel ismertem rá 
a Simon Vendégházra, amelybe egy 
jó pár évvel ezelőtti kerékpáros 
túrám során szálltam meg.
A Demjéni Termál Völgyet össze-
köti az Egerszalóki Termálfürdő-
vel, sőt majdnem a főúttal egy kü-
lönleges napelemes közvilágítással 
is ellátott kerékpárút. A térség, s 
főként a két település termálvízére 
alapozott turisztikai fejlesztéseit, és 
a viszonylag hűvösebb idő ellenére 
az élénk idegenforgalmát látva, a 
máriapócsi elhalasztott lehetősége-
ken ilyenkor óhatatlanul és újra 
keseregve, az elismeréssel vegyí-
tett irigység töltött el. 
Egerszalókot a Laskó patakon ter-
peszkedő „Öreg kőhídon„ hagytam 
el, és kezdtem meg a combjaim 
izomrostjait bemelegítő kaptatók 
leküzdését. A Mátra és a Bükk 
választóvonalában, az Olaszrizling 
hazájában Egerszóláton, a Római 
katolikus templomnál tartottam 
egy rövid pihenőt. Szükség is volt 
erre, hisz a Tarnaszentmáriára tartó 
kivezető út meredeksége, majd 
később az út minősége újabb erő-
próbára késztetett. Mivel ez a sza-
kasz a „Mária Út” -melynek a lét-
rehozásában az Iránytű Klub igen 
aktívan részt vett- része is, így a 
hiányos fizikai felkészültségemet 
még könnyebb volt lelki erővel 
kiegészíteni. Tarnaszentmária ne-
vezetességénél, a mai Magyaror-
szágnak az egyik legrégebben épült 
és eredeti formáját szinte teljes 
épségben megőrzött Mária látoga-
tása-templománál elfogyasztottam 
az otthonról hozott szenyákat, és a 
maradék linzereket is.
Innentől sokkal könnyebb terepen, 
jobb útfelületen viszonylag nagy 
tempót tartava s útközben már csak  

Ver
p e l é t 
város köz-
pontjában, egy 
nagy téren, a helyi 
hagyomány szerint még 
Mátyás király idejében épült Ko-
vácsműhelynél álltam meg.
Feldebrőn a petri útitársak már 
vártak. Ők, ez úttal is látogatást 
tettek és virágot helyeztek el Aszta-
los János volt pócspetri plébános 
sírjánál. A helyiek Gecse Mihály 
polgármester úrral az élen kedve-
sen fogadták a petrieket, és szíve-
sen emlékeztek az újratemetésen 
Pócspetriben tapasztaltakra. 
Az ünnepi műsor már javában 
tartott, s a felvonuló lovasok, és 
fogatok is megérkeztek. 
Mint valamikori Debrői Hárslevelű 
rajongó örömmel kóstoltam a kínált 
borokat, de az igazi csemegét 
mégis a Hárs Pincészet tartogatta 
számunkra. Az országban is egye-
dülálló borászati néprajzi gyűjte-
mény megtekintésén túl, Gecse 
István borász a legkiválóbb szten-
dáposokat lepipáló rekeszizmain-
kat folyamatos munkára késztető 
előadással mutatta be, és kóstoltat-
ta meg a számtalan díjat nyert kü-
lönlegesen finom borait. Az Or-
szágos Hárslevelű Borverseny 
Champion - nagydíjas kajszi, per-
getett méz és sült birsalma zamatú 
csodából (és más fajtájú borokból 
is), haza is hoztunk. Jómagam 
páromnak ajándékul szánva, hogy a 
legközelebbi közös hegyi túránkat 
követően legyen mivel méltó mó-
don megünnepelni.
Feldebrőn ez alkalommal is külön-
leges kulturális gasztronómiai, él-
ményben volt részünk, így most is 
többen megfogadtuk, hogy ide még 
visszatérünk! 
Kovács János
IGFK elnöke

Újra Feldebrőn, a Debrői Hárslevelű 
Szüreti Napi rendezvényén jártunk 
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Ha szárazság van nincs 
élet, ha esik az eső, 

van élet

Az Ovulációs Módszer isme-
retében tehát a termékeny, 
illetve a terméketlen idősza-
kot egyszerűen tudjuk követ-
ni. Az egyszerű törzsi afrikai 
népeknél úgy tanítják, hogy 
ha szárazság van, vagyis 
nem esik az eső, akkor nincs 
élet, de ha esik, akkor van é-
let, vagyis termékenység áll 
fenn. Az ő nyáktáblázatuk kü-
lönleges módon jelöli ezt.
Pápua-újguineai törzsek női 
tagjai futónövényként is is-
mert kongói szőlőt, fűzérsze-
rűen felakasztják kívülről a 
kunyhójukra, majd a menst-
ruációs időszakban piros virá-
gokat kötnek rá, a terméket-
len, száraz időszakban száraz 
virágot, a nyák megjelenése-
kor babért és a csúcs napon 
fehér virágot, amely még 
háromnapi termékenységet 
jelent. A férfiak is ismerik 
ezeket a jelzéseket, és tiszte-
letben tartják.
Lukács Krisztina érdekes elő-
adásában a megterméke-
nyítést egy csodálatos ka-
landtúrának is nevezte, hi-
szen több száz hímivarsejtnek 

kell nem egysze-
rű módon hosszú 
utat megtenni, 
hogy eljusson az 
érett petesejthez, a végső 
állomáshoz pedig már csak 
kétszáz érkezik és ezekből 
csak egy termékenyíti azt 
meg.  
Az előadó zárójelben meg-
jegyezte, ilyenformán az ud-
varlás is kódolva van, hiszen 
nem a petesejt megy a hím-
ivarsejthez, hanem fordítva.

A konferencián további elő-
adások hangzottak el:
P. Szenes István SFV plébá-
nos, prior: 
Az élet értelmessége és érté-
ke mint feladat,
Fr. dr. Borbély Ádám SFV: 
Az élet sava borsa,
Fr.dr. Fodor Ákos SFV: 
A várandóság belgyógyá-
szati aspektusai,
Dr. Megyeri Valéria:
Termékenység-védelem,
Dervar ics  Boros  Ágnes , 
Schaffler Orsolya:
Creighton Módszer és a 
NaPro Technológia.

Kovács Ágnes 
Sajtóiroda
Debrecen-Nyíregyházi 
Egyházmegye

KOSZISZ Királyfalvi 
Miklós Katolikus 

Általános Iskola és 
Óvoda honlapja 

megújult, és a 
http://petriisk.webnode.

hu/ címen elérhető.
Valamint az egyre 

népszerűbb közösségi 
oldalon is találhatók 
információk az iskolai 

eseményekről.
www.facebook.com/

Koszisz-Királyfalvi-Miklós-
Katolikus-Általános-Iskola-és-

Óvoda
További elérhetőségek:

Tel.: 42/385-065
Fax: 42/385-065

Email: petriisk@freemail.hu

A hagyományossá vált Piri-
csei Kanál-is Fesztivál, és a 
Kisvárdai Nemzetközi Nép-
művészeti Fesztivál mellett 
más meghívásnak is szívesen 
eleget tesznek a Pócspetri 
citerások.
Így legutóbb A Nyíregyházi 
Móricz Zsigmond Általános 
Iskola Vécsey Károly Tagin-
tézménye által szervezett 
programon is nagy sikerrel 
szerepeltek. Itt a zenés éb-
resztőt a Szabolcsi Koncert 
Fúvószenekar és Majorette 
Csoport biztosította. Sztár-
vendég volt Illyés Ákos szín-
művész.
A Petri Pengetős Citera és 
Énekegyüttes mellett fel-
léptek még: Csonka Ferenc:
A szeretet himnusza, Kisló-
kötők néptáncegyüttes, 2 
Step Dance Crew modern-
tánc csoport, Citrom 
Band - Demecseri 
fúvószenekar.

Fergeteges 
Családi nap a Vécseyben!

 - a Petri Citerások 
közreműködésével -.


