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Megemlékezés
Közigazgatási szünet
az 1948. június 3.-ai Pócspetri eseményekre
2016. július 25.
Az 1948. június 3.-ai események áldozataira, hőseire történő megemlékezés kiemelt rendezvényévé vált önkormányzatunknak, hiszen múltunkat nem feledhetjük.
Úgy gondoljuk, településünk minden lakója számára fontos kell legyen ez
a megemlékezés, hiszen nem feledhetjük el őseink helytállását, kitartását
és azt a sok-sok szenvedést amit azokban az időkben ennek a kis falunak el
kellett szenvednie. Mindezt csupán azért, mert kiálltak egyházi iskolájuk
mellett. Nagy szervezés előzte meg a rendezvényt.
Az ünnepélyt számos vendég megtisztelte:
Baracsi Endre a Sz.Sz.B. Megyei Közgyűlés alelnöke,
Dr. Helmeczi László ügyvéd úr Pócspetri díszpolgára,
aki a perújítás során a Pócspetriek védőügyvédje volt,
Dr. Simon Miklós országgyűlési képviselő,
Dr. Éliás Tünde a Nyírbátori Járási Kormányhivatal vezetője,
Som Istvánné és fia Som István, az idén elhunyt utolsó áldozat
Som Pista bácsi családja,
Egstatt város, a németországi testvértelepülésünk küldöttsége,
Mezőfény, a romániai testvértelepülésünk küldöttsége,
Papp Bertalan, a szomszéd település, Máriapócs város polgármestere.
Továbbá számos környező település polgármestere, településünk civil
szervezetei, intézményei is képviselték magukat.
Az emlékezés koszorúinak elhelyezését és Tamás György polgármester
köszöntőjét követően az „Emlékezzünk, hogy emlékeztessünk!” ünnepi
műsort mutatta be az Iránytű Gazdaságfejlesztő Klub, az iskola diákjainak
és a Pócspetri Nyugdíjas Egyesület tagjainak közreműködésével.
Az ünnepi program keretében történ meg az 1956-os Emlékbizottság
döntésének köszönhetően „Pócspetri Büszkeségpont” átadása, „Pócspetri
ügy” kiállítási anyag bemutatása is, ahol méltó emlékhelyet kaptak az
1948. június 3.-ai események áldozatai, hősei.
Itt történt meg a Miniszterelnökség Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti
Bizottság 35/2016. számú határozatának ismertetése, a volt Irinyi kúria
történelmi emlékhellyé nyilvánításáról.
(A Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság képviselője is elhelyezte az
emlékezés koszorúját a program előtt.)
Kovács János az Iránytű Gazdaságfejlesztő Klub elnöke tájékoztatást
tartott a „Pócspetri Történelmi Emlékhely, Emlékpark, Keresztút,
létrehozása, építése” projektről, és hivatalosan is átadta az IGFK által
elkészített fejlesztési elképzeléseket, terveket az Önkormányzatnak.
Az 1948 június 3-ai Pócspetri Események 68. évfordulója alkalmából
megrendezett ünnepély minden résztvevőjének, közreműködőjének
köszönjük áldozatos munkáját. Az egykori áldozatokhoz, hősökhöz
méltó, színvonalas, lélekemelő megemlékezés volt az ünnepi program.

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

2016. augusztus 6.
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Pócspetri
Község Önkormányzat
Képviselőtestülete a
2016. évi igazgatási szünet 4/2016 (IV.1.) önkormányzati rendelete szabályozása szerint a Polgármesteri Hivatalnak
2016. július 25. napjától,
2016. augusztus 6. napjáig terjedő időszakra igazgatási szünetet rendel el.
Felhívjuk figyelmüket,
hogy a fenti időtartamban a feladat ellátás
folyamatosságának érdekében a Hivatal ügyeletet tart.
Ügyfélfogadás szociális,
anyakönyvi, népességi
nyilvántartással kapcsolatosan és házipénztár
kizárólag kedd és csütörtöki napokon 8:0012:00 óra közötti időtartamban lesz.
A Hivatal a mindennapi
és határidős feladatok
ellátása érdekében csak
kis létszámú dolgozóval
fog működni.
Köszönjük a
megértésüket
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2016. június 4. - Óvodai ballagás
Óvodás gyermekeink 8 társukat búcsúztatták, akik szeptembertől a
játékok helyett már a tankönyvet veszik kezükbe.
Az iskolai életre Kiss Attiláné és Domokosné Abai Mária óvodapedagógusok készítették fel kisgyermekeinket Egri Lászlóné dajka segítségével.
A Pócspetri Önkormányzat kis ajándékkal kedveskedett a ballagó
óvodásoknak. Reméljük, ha izgalommal is, de óriási tudásvággyal és
érdeklődéssel várják a szeptemberi iskolakezdést.

2016. június 11. - Iskolai ballagás
Ezen a napon 20 általános iskolás gyermek búcsúzott a Pócspetri
Királyfalvi Miklós Katolikus Általános Iskola és Óvodától, Király Judit
osztályfőnök vezetésével.
Volt, aki fájó szívvel, volt, aki örömmel vett búcsút eddigi iskolájától.
Talán még fel sem fogták igazán gyermeki lelkükkel, hogy szép, de
küzdelmes évek következnek, elhagyva a biztonságos otthont, az élet új
szakaszában kell szeptembertől helyt állniuk.
A jövőbeni tanulást segítve, szerény ajándékkal búcsúztatta az iskolai
ballagókat a Pócspetri Községi Önkormányzat.
Bízunk benne, hogy nem végleg búcsúztak és visszatérnek sokan közülük
Pócspetribe, kis falunkba!
Minden óvodás, iskolás gyermeknek és pedagógusnak kívánunk
élményekben gazdag, örömteli vakációt, hogy szeptemberben feltöltődve
energiával, tudásszomjjal, vidáman kezdjék a 2016-2017. tanévet!

Vendégeink voltak az
Eggstatti testvértelepülésünk küldöttsége
2016. június 2.- június 5.
A Pócspetri 1948-as tragikus eseményeinek, a Pócspetri pernek évfordulóján, 2016-06-02-2016-0605 időtartam között, a Pócspetri
Önkormányzat, a Pócspetri Nyugdíjas Egyesülettel és az Iránytű
Gazdaságfejlesztő Klubbal együttműködve, a határon túli testvértelepülési és civil kapcsolatok bevonásával, nagyszabású megemlékező hétvégét, ünnepi programsorozatot szervezett.
Ennek keretében 8 fő érkezett
csütörtökön késő délután településünkre a németországi Eggstatt
testvértelepülésünkről.
A küldöttség elsősorban a pénteki
ünnepi eseményekre érkeztek,
Hans Schatner eggstatti polgármester vezetésével. Az ünnepélyen
koszorút is elhelyeztek az áldozatok emléktáblájánál.

Június 4.-én, szombaton ellátogattak Máriapócsra és Kállósemjénbe,
az ottani nevezetességeket ismerhették meg.
Délután a „Mert nem lehet feledni,
nem, soha,” Nemzeti Összetartozás
Napja szabadidős, kulturális, gasztronómiai programon vettek részt a
Pócspetri Mohos-Menti Vadásztársaság vadászházában a pócspetri
civil szervezetekkel, intézmények
dolgozóival, képviselő-testülettel,
az önkormányzat dolgozóival.
Június 5.-én vasárnap megköszönve a szívélyes vendéglátást, az együtt töltött tartalmas napokat, hazautaztak eggstatti vendégeink.
Mindkét polgármester a két település kapcsolatának erősítését, határozta el. Ennek első hozadéka,
hogy az iskolás focista gyerekeink
Eggstattbe látogathattak.

Civil és
Intézményi
Harsona!
Iskolás focista
gyermekeink
Eggstattben.
2016.június 29.2016.július 3.
13 focista gyermek (6 fiú és 7
lány) felejthetetlen napokat
töltött Tamás György polgármester és iskolás pedagógusaink kíséretében testvértelepülésünkön, a németországi Eggstattben.
Ügyes focistáink egy nemzetközi ifjúsági futballrangadóra
voltak hivatalosak, amin a
német gyerekeken kívül olasz
csapatokkal is játszottak.
A legnagyobb élmény mégis
az volt, hogy a vendéglátók
elvitték a pócspetrieket a
Bayern München híres stadionába.
A felnőtt kísérőcsapat köszönetképpen ízletes gulyással
kínálta meg vendéglátóit és
a többi focistát.
Megköszönjük azok önzetlen
segítségét, akik hozzájárultak
a tornán való részvételhez!
Köszönjük:
a RUZSA KFT.-nek;
a Petri Mezőgazdasági és
Szolgáltató Szövetkezetnek;
a Bátor Patika KFt.-nek;
az OÁZIS PLUSZ Kereskedelmi
KFT.-nek a támogatását!
Az Iránytű Gazdaságfejlesztő
Klub pedig a kisbuszát bocsájtotta a renek
i Hír
delkezésre az
Petr
utazáshoz.
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pályázati lehetőségek
fejlesztési elképzelések

IGFK

Nemzetközi Hagyományőrző
Zenei - Tánc és Alkotótábor Pócspetriben
Az Iránytű Gazdaságfejlesztő Klub nagy tapasztalatokkal rendelkezik, a
különféle fesztiválok, kiállítások, Közösség és Léleképítő, Hagyományőrző, sport, életmód,- Zenei és kézműves nyári, és a „Határok nélkül”
Nemzetközi Művészeti Alkotótáborok, és más egyéb hazai és nemzetközi
programok megszervezésében, és lebonyolításában.
Szerencsére ez évben is, az 1956-os forradalom és szabadságharc 60.
évfordulójához kapcsolódó programok megvalósításához benyújtott
pályázatunkat a Magyar Művészeti Akadémia támogatásra méltónak
találta, és a megvalósításához 450.000.- Ft, azaz négyszázötvenezer
forinttal hozzájárul. Tehát a „Nemzetközi Hagyományőrző Zenei - Tánc
és Alkotótábor Pócspetriben” szakmai program megvalósítását 2016.
évben a Magyar Művészeti Akadémia támogatja, amit ez úton is hálásan és
szívből köszönünk.
A projektnek, a Nemzetközi Hagyományőrző Zenei - Tánc és Alkotótábornak földrajzi szempontból, valamint a műfajt és a résztvevőket is
tekintve, több, és jól elhatárolható célcsoportjai vannak:
Az egyik helyben, Pócspetriben, a „Zenélő faluban” egyébként is
nagyszámban jelenlevő, az önkifejezést dalban, táncban, versben,
zenében, megvalósító kisközösségekből a téma iránt érdeklődő táncosok,
zenészek, előadók. A másik hazai és nemzetközi alkotók, képzőművészek,
festők, grafikusok, fafaragók.
1.
Cristina Gloria Oprisa – Satu Mare , Románia
2.
Paczkowska Dominika Aldona – Krosno –Lengyelország
3.
Zalaiova Drahoslava – Humenne – Szlovákia
4.
Capovcak Miroslav – Michalovce – Szlovákia
5.
Mekker Marta Semsey – Duggendorf – Németország
6.
Timke Karim – Krakov - Lengyelország
7.
Zdzislav Twardowski – Sanok – Lengyelország
8.
Papp Gábor – Marghita – Románia
9.
Májer Zoltán – Pócspetri
10.
Stefan Gnandt – Pócspetri
11.
-12. Kisgyöri fafaragók (egyeztetés alatt)
Nemzetközi Hagyományőrző Zenei - Tánc és Alkotótábor Pócspetriben
esemény kezdete: 2016.08.01.; befejezése: 2016.08.07.
Megvalósítás széles körű társadalmi összefogással lehetséges. Az
együttműködést több szféra alkotja, részt vesz benne a települési
önkormányzat is.
A tábor szakmai vezetője a Pócspetriben nyugdíjasként letelepülő Stefan
Gnandt festő művész. Rajta kívül még jelentős szerepet vállal, a 12 fős, a
téma iránt teljesen elkötelezett Iránytű Klub-zenekar is.
Jelen esetben, a Nemzetközi Hagyományőrző Zenei - Tánc és Alkotótábor
projekt nyilvánosságát, a népszerűsítést a helyi sajtón keresztül biztosítjuk. Ezen települési Hírlevéllel, illetve az Önkormányzat honlapján,
valamint az Iránytű GFK facebook oldalán tájékoztatjuk a lakosságot, a
helyi célcsoportokat, az eseményről, és mutatjuk be a projekt elképzelést,
a résztvevőket, és nem utolsósorban majd a tevékenység eredményét.
Az ünnepélyes megnyitó részletes programja pedig a következő oldalt
olvasható.

HÁRIT
Háromszéki
Ifjúsági Tanács
A településünk földrajzi elhelyezkedése a három országhatár (Románia, Szlovákia, Ukrajna) közelsége kiváló adottság nemzetközi
civil kapcsolatok ápolásába, az európai integrációt elősegítő programok megvalósításánál. Sokszor
éltünk, s a jövőben még többször
kívánunk élni a földrajzi közelség,
a közös múlt, az azonos nyelvben
rejlő lehetőségekkel.
Az egyesületünknek folyamatos és
élő az együttműködése a határon
túli településekkel.
2015-évtől tovább bővítettük a kapcsolatainkat Kárpát medence legkeletebbre fekvő megyéje, Erdély
délkeleti részén elhelyezkedő Kovászna Megye Tanácsa, a Pál Utcai
Fiúk és a Kovászna Megye Turizmusáért Egyesületével a Sepsiszentgyörgyi Kürtöskalács Fesztivál és a Székelyföldi Szabadegyetem (SIC-FESZT) rendezvényeinek sikeres lebonyolítása érdekében. Az idén pedig a Sepsiszentgyörgyi Háromszéki Ifjúsági
Tanács (HÁRIT) és az Iránytű
Gazdaságfejlesztő Klub (IGFK), a
Szent György Napokon az "Ifjúsági
tér" programjai Sepsiszentgyörgyön, és a „Mert nem lehet feledni,
nem, soha,” Nemzeti Összetartozás
Napja programokat álmodtuk,
terveztük meg, és kívánjuk közösen, s színvonalasan megvalósítani
a Nemzeti Együttműködési Alap,
Nemzeti Összetartozás
Kollégiuma segít- Petri Hírek
ségével.
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Nemzetközi Hagyományőrző
Zenei - Tánc és Alkotótábor megnyitása

Színpadra viszik
Egri László művét

A Pócspetri Önkormányzat,
az Iránytű Gazdaságfejlesztő Klub, és Stefan Gnandt
festőművész, művészeti vezető, szeretettel és tisztelettel
meghívja a Petri Hírek tisztelt olvasóit,
a Nemzetközi Hagyományőrző Zenei - Tánc és Alkotótábor
Pócspetriben (2016.08.01. - 2016.08.07.)
szakmai program nyitó rendezvényére.
2016.08.01.(hétfő) 16.00.

A közelmúltban Fiatal Költők Kulturális Követe címet elnyerő művész Közösségi kóter című kisregényét kívánja színpadra vinni a
kolozsvári Horizont Társulat.
A fiatalokból álló színi csoport a
regény bizonyos jeleneteit kiragadva próbál olyan életképeket megjeleníteni, amelyek hűen adják vissza
az alkotás hangulatvilágát.
A társulat a Kulturális Követ elismerés kapcsán figyelt fel Egri
László munkásságára, azon belül a
regény által képviselt komoly társadalomkritikai jellegzetességekre.
Egri László regénye 2014-ben jelent meg, azóta több irodalmi sikerlistán is az élen végzett.
A kritikák pozitív hangvételben
nyilatkoztak az írásműről. A költő
1988-ban Nyírbátorban született,
Pócspetriben és Debrecenben is
lakott, jelenleg Hajdúszoboszlón él
és alkot.
Egri László Év Felfedezettje-díjas
irodalmár, a Polikróm folyóirat
alapító-főszerkesztője, a Cédrusdíj kurátora, a Kortárs Költő Liga
elnöke, a Legbefolyásosabb fiatal
írók TOP 10-es listájának tagja
(2014), több művészeti kiállítás
kezdeményezője és résztvevője.
Történelmi témákban tudományos
kutatásokat végez, több tanulmánya jelent már meg szaklapokban.
FORRÁS:
http://www.regiohir.hu/fejer/szinp
adra-viszik-egri-laszlo-muvet/

Pócspetri Polgármester Hivatali parkban a Tábort megnyitja:
Kékedi László népi fafaragó iparművész, a Magyar Művészeti Akadémia
rendes tagja, és Tamás György Pócspetri polgármestere.
Németországból, Lengyelországból, Romániából, Szlovákiából, és hazánkból Kisgyőrből érkező, és a helyi művészeket, részvevőket, valamint
az Erdélyből Sepsiszentgyörgyről és Bölönről ide utazó s fellépő csoportokat köszönti Dr. Cservenyák László Szatmári Múzeum igazgatója, és
Stefan Gnandt festőművész, a tábor művészeti vezetője.
Sepsiszentgyörgyi Harmónia kamarakórus műsora:
Tábortűznél; Halleluja; Stand by me; Tears in Heaven; Gyönyörű mind;
Yesterday; Oh happy day; Magyar mesevilág; Its raining men; Siyahamba
Bölöni Kék Virág néptánccsoport műsora:
Akácsos Zsolt - Reményik Sándor: Eredj, ha tudsz;
Gecse Boglárka és Kecskés Eszter népdalok;
Bölöni legényavató. Színdarabos, táncos előadás;
Erdővidéki verbunk, erdővidéki lassú csárdások,
ürmösi szökős és gyors csárdások;
Polgári táncok; Szatmári, Felcsíki néptáncok;
Verbunk, lassú és friss csárdások;
Hejsza, öreg zsidó, orosz zsuka,
lassú és gyors csárdások, valamint cepper
A tábor nyitó program befejezéseként pedig este 19.00.
órától, Máriapócson a Hungaricum Vendégházban
az Iránytű Klub-zenekar, és a Pócspetri Nyugdíjas Egyesület
a „Mert nem lehet feledni, nem, soha,”
Nemzeti Összetartozás műsorát
tekinthetik meg az érdeklődők.

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

Egri László
Első irodalmi próbálkozásai tizenéves korára tehetőek. 2012-ben a
Karinthy versíró pályázaton II. helyezést ért el alkotásával. 2013-ban
jelent meg első verseskötete Pennamorzsák címen. A kötet sikert aratott
az olvasók körében. Alkalmanként
előadásokat tart a költészet és tehetséggondozás témaköreiben. 2014 januárjában Nyírbátorban Látható költészet címmel nyílt közös kiállítása
Komiszár János festőművésszel.

