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 Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja

államtitkár. Ezen a napon 
Asztalos János plébános fel-
hívására az esti litánia után 
több száz hívő vonult a köz-
ségháza épületéhez, ahol az 
iskola államosításáról dönte-
ni hivatott képviselőtestület 
ülésezett. Az ellenük kivezé-
nyelt rendőrök egyikének 
kezében dulakodás közben 
elsült a fegyver és halálra 
sebesítette az egyenruhást.
Maga is áldozata volt annak 
a kegyetlen rendszernek - 
mondta az államtitkár, meg-
jegyezve, éppen a rendőr 
halálára hivatkozva kiáltotta 
ki a hatalom bűnösnek a 
pócspetriket. 
Királyfalvi Miklóst, a község 
segédjegyzőjét pár nappal 
később kivégezték, Asztalos 
János plébánost halálra ítél-
ték, de az ítéletet másodfo-
kon életfogytiglani börtönre 
enyhítették. 
A község lakói közül több 
embert letartóztattak, bán-
talmaztak, többen súlyos 
büntetést kaptak.
Mutatja Pócspetri erejét és 
hűségét, hogy a történtek 
ellenére a község az elmúlt 
évtizedekben számos papot 

Soltész Miklós elmondta, a 
kommunizmus  nevében 
mintegy százmillió embert ir-
tottak ki a Földön hetven év 
alatt, az áldozatok száma 
azonban még ennél is na-
gyobb.
Az áldozat mellett a hűségről 
is beszélni kell, hiszen az, hogy 
sokan megőrizték hűségüket 
kereszténységük vagy hazá-
juk iránt, tiszteletre méltó még 
ennyi év távlatából is - utalt 
az 1948-ban a felekezeti isko-
láikért harcoló, majd a kom-
munista megtorlást elszenve-
dő pócspetri emberekre az 
államtitkár.
A római katolikus templom-
ban, az áldozatok emlékére 
megtartott szentmisén Sol-
tész Miklós felidézte, hogy 
hetven évvel ezelőtt jelentet-
te be az akkori kormány a fe-
lekezeti iskolák államosítását, 
és ezzel elkezdődött a papok 
és az egyházi rendek képvi-
selőinek üldözése és bebör-
tönzése.
Ebből Pócspetri is "kivette a 
részét", a község hatalmas ál-
dozatot hozott - emlékezte-
tett az 1948. június 3-án a 
településen történtekre az 
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„Amit látsz, az a hír, amit tudsz, az a háttér,
amit érzel, az a vélemény” - Lester Markel

Mindazok, akik hűséggel viselték az áldozatot, hosszú távon 
"megkapták az igazukat" - jelentette ki az egyházi, nemzetiségi

és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkár a kommunizmus 
áldozatainak emléknapja alkalmából tartott ünnepségen, 
a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Pócspetriben pénteken.

nevelt ki az egyház számára, 
ezért pedig köszönettel tarto-
zunk - fogalmazott Soltész 
Miklós.
A pócspetrieknek egészen a 
rendszerváltásig kellett vár-
niuk igazukra: a Fővárosi Bíró-
ság 1990-ben helyezte hatá-
lyon kívül az 1948-as ítéletet.
Asztalos Jánost és Királyfalvi 
Miklóst felmentették az elle-
nük emelt vád alól, illetve ha-
tályon kívül helyeztek továb-
bi négy vádlott elleni ítéletet 
is. A bíróság 1993 végén per-
újítási tárgyalás alapján to-
vábbi két vádlottat mentett 
fel bűncselekmény hiányá-
ban.
A szentmisén Palánki Ferenc 
debrecen-nyíregyházi me-
gyéspüspök mondott szent-
beszédet, az eseményen 
részt vett Simon Miklós ország-
gyűlési képviselő, Tamás 
György polgármester és Witt-
ner Mária 1956-os forradal-
már. Az ünnepség végén a 
jelenlévők megkoszorúzták 
Asztalos Jánosnak a temp-
lom falán elhelyezett emlék-
tábláját. - MTI-
(Tamás György polgármester 
híradásokból idézett szavait 
a következő oldalt ol-
vashatjuk.)



A Képviselő-testületi ülésen 
elfogadásra került még töb-
bek között Pócspetri Község 
Önkormányzata Képviselő-
testületének 2018. évi ülés-
terve, valamint az éves felül-
vizsgálat keretében jóvá-
hagyásra került a Pócspetri 
Község Önkormányzata és a 
Pócspetri Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat közötti Együtt 
-működési Megállapodás.

Pócspetri Község Önkormányzata 
és Máriapócsi Közös Önkormányzati 

Hivatal Pócspetri Kirendeltsége 
hivatalos tájékoztatója

A két önkormányzat Képvise-
lő-testülete elfogadta a kö-
zösen működtetett Máriapó-
csi Közös Önkormányzati Hi-
vatal 2017. évi költségve-
tését. 
 Továbbá rendeletet alkottak 
a 2018. évi igazgatási szünet-
ről, melynek értelmében a 
Máriapócs Közös Önkor-
mányzati Hivatal Székhelyén 
és a Pócspetri Kirendeltségé-
ben: - A Hivatal 2018. évi 
munka-rendjében, a nyári 

Petr
i Hírek

2.o.

2018. február 13. – Máriapócs Város Képviselő-testülete 
és Pócspetri Község Képviselő-testülete együttes ülése

polgármester a felelős. A költ-
ségvetéssel kapcsolatban a 
testület hangsúlyozta, a 
korábbi évekhez hasonlóan 
továbbra is cél a költségta-
karékos, átlátható, biztonsá-
gos gazdálkodás. 
A 2018. április 8.-án tartandó 
Országgyűlési választás elő-
készítő feladatainak megfe-
lelően a Képviselő-testület el-
fogadta a Szavazatszámláló 
bizottság tagjait és póttag-
jait. 

Pócspetri Község Önkor-
mányzata Képviselő-testüle-
te elfogadta a Pócspetri 
Önkormányzat 2018. évi költ-
ségvetését. 
Az önkormányzati szintű költ-
ségvetés végrehajtásáért a 
polgármester, a könyvveze-
téssel kapcsolatos feladatok 
ellátásáért a jegyző a felelős.
Az önkormányzat gazdálko-
dásának biztonságáért a 
képviselő-testület, a gazdál-
kodás szabályszerűségéért a 

időszakban az igazgatási szü-
net 2018.07.16. - 2018.08. 03. 
napjáig tart.  - A Hivatal 2017. 
évi munkarendjében, a téli 
időszakban az igazgatási 
szünet 2018.12.24.–2019.01. 
04. napjáig tart. Az igazga-
tási szünet időtartama alatt a 
Hivatal ügyeletet tart. Az ü-
gyeleti rendet a jegyző intéz-
kedésben állapítja meg.
Az együttes ülésen arról is 
határozott Pócspetri Község 
Önkormányzata Képviselő-

testülete, hogy 2018.03. 01.-
től 2019.02.28.-napjáig meg-
hosszabbítja Pócspetri tele-
pülés lakói számára a Mária-
pócson működő hétvégi és 
ügyeleti beteg ellátás igény-
bevételét. 
Ennek értelmében Mária-
pócson hétvégén és ünnep 
napokon a pócspetri lakosok 
továbbra is igénybe vehetik 
az ambuláns orvosi ellátást 9 
órától 13 óráig a Máriapócsi 
háziorvosi rendelőben.

2018. február 13. – Pócspetri Község Önkormányzata 
Képviselő-testületi ülése:

– Nem szabad elfelejteni azo-
kat a fájó eseményeket, a-
melyet a kommunista rend-
szer diktatórikus hatalma rá-
mért évtizedekig országunkra 
és kis településünkre – mond-
ta ünnepi köszöntőjében 
Tamás György polgármester.

– Büszkén idézzük fel, ahogy 
az itt élők kiálltak hitükért, ke-
reszténységükért és igazu-
kért. Az erkölcsi rehabilitáci-
ónk a rendszerváltás után 
megtörtént, tavaly itthon 
örök nyugalomra helyeztük 
Királyfalvi Miklóst, az idén 
június 3-án pedig felavatjuk a 
síremlékét. 

Szeretnénk, ha a kormány 
nemzeti emlékhellyé nyilvání-
taná az egykori események 
színhelyét. A polgármester 
annak a reményének is han-
got adott, hogy az erkölcsi 
után anyagi kárpótlásban, 
rehabilitációban is része 
lesz az évtizedekig 
kitaszított falunak.

Nemzeti emlékhely 
lehet



Civil és
Intézményi
Harsona!

A katolikus egyházi kalen-
dárium szerint a farsang ün-
nepe vízkereszt és hamva-
zószerda közé esik, melyhez 
számtalan népi hagyomány 
kapcsolódik. 
A párválasztás mellett a far-
sang lényege a szabályok 
felrúgása és kigúnyolása. Az 
á la rcok  é s  a  maszkok 
viselése is erre vezethető 
vissza, a névtelenség, az 
„arctalanság” biztosít ja  
mindenki számára a fékte-
len mulatozást.
Vízkereszt napja mindig ja-
nuár 6-a. A bibliai hagyo-
mány szerint a pap ekkor 
szenteli meg a tömjént és a 
vizet, melyet azután a ke-
reszteléshez is használnak – 
innen ered a nap neve is.
Hamvazószerda azonban 
változó ünnepnap, mindig a 
húsvétot megelőző 40. nap, 
mely 2018-ben február 14. 
A hagyomány szerint a 
hamvazószerdát megelőző 
nap – húshagyó kedd – a 
farsang utolsó napja, amikor 
még gátlástalanul lehet la-
komázni, mivel azután kez-
dődik a húsvétig tartó böjti 
időszak. A szokások és hie-
delmek zömének szempont-
jából többnyire farsangva-
sárnap, farsanghétfő és 
húshagyókedd alkotja az 
igazi  farsangot. A záró 
három napot "farsangfar-
kának" is nevezik. Ezek a 
felszabadult mókázás igazi 
napjai. „Felkötjük a farsang 
farkát” mondták 
még jó ötven éve 
is az idősebbek.

A farsang ünnepe,
s a „farsang farka”

A Nyugdíjas Egyesület febru-
ár 13-án tartotta farsangi ün-
nepségét, amelyet már na-
gyon vártak a tagok, hisz ha-
gyományainkhoz híven min-
den évben  megtartásra ke-
rül a farsangi ünnepség.
Nagyon készültünk az ünnep-
ségre. Egy kicsit eltértünk a 
hagyományoktól, a szokásos 
jelmez bemutatkozásunktól, 
és nem öltöttünk jelmezt mint 
az elmúlt években, bár meg 
kívánom jegyezni, hogy min-
dig nagyon ötletes jelme-
zeket találtunk ki. 
Erre a farsangra tréfás jelene-
tekkel, verssel és énekekkel 
készültünk, és azzal szórakoz-
tattuk magunkat, és a kedves 
vendégeinket. 
Vendégeink voltak: Pásztor 
Károly Prelátus Atya, Dr. Si-
mon Miklós Országgyűlési 
Képviselő, Tamás György Pol-
gármester, Dr. Bodnár Zsu-
zsanna Jegyző asszony, An-
dicsku Andrásné Alpolgár-
mester asszony, Papp Berta-
lan Máriapócs Polgármes-
tere, Vona Péterné a Mária-
pócsi Nyugdíjas Egyesület El-
nöke és az Egyesület tagjai, 
Vonáné Pásztor Éva a Mária-
pócsi Művelődési Ház Veze-
tője, A Pócspetri Intézmé-
nyek Vezetői, Kissné Gondon 
Ibolya az Általános Iskola I-
gazgatónője, Májerné Sitku 
Katalin a Máltai Szeretett 
Szolgálat Vezetője, Veresné 
K ö n n y ű  T ü n d e  a 
Pócspetriért Egyesü-
let elnöke, Kovács-
né Tamás Ildikó az 
Iránytű Klub Képvise-
lője, Pekkné Póti Szil-
via a Gondozási Köz-
pont Vezetője, Ke-
rékgyártó András a 
Műv. Ház Vezetője.

Nagyon örültünk, hogy ven-
dégeink elfogadták meghí-
vásunkat és velünk ünnepel-
tek. A kedves köszöntők és 
vidám műsoraink után egy 
finom ebéd elfogyasztására 
invitáltuk vendégeinket. 
Ebéd után nagy meglepe-
tésben és ajándékban volt 
részünk, mert  Polgármester 
Úr és a régi kedves ismerős ze-
nészek Széles István, Szécsi 
Norbert és Májer Zoltán húz-
ták nekünk a talpalávalót. Mi 
pedig az örökifjú Nyugdíjasok 
boldogan roptuk a táncot. 
Nagyon szépen köszönjük 
nekik. Aztán amikor már jól 
elfáradtunk egy kis tombola 
sorsolással örvendeztettünk 
meg mindenkit. Nagyon sok 
Tombola felajánlást és támo-
gatást kaptunk, amit nagyon 
szépen köszönünk. A jól 
sikerült farsangi rendezvény 
után jövőre még jobbal ké-
szülünk.
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Nyugdíjas Farsangi Mulatság
tréfás jelenetekkel, verssel és énekekkel

A Pócspetri Nyugdíjas Egye-
sület hagyományőrző csa-
pata is fellép a Máriapócsi 
Nyugdíjas Egyesület, és Má-
riapócs Város Önkormány-
zata által szervezett Nőnapi 
Ünnepségen, 2018. március 
6-án, 14.00 órától a város 
Kulturális Központjában.

Nyugdíjas Egyesület
Fellépésekre készülve

A következő Nyírkátán 2018. 
március 15-én az Ünnepi 

Családi Napon lesz. 
Itt bemutatkozik:
„Pócspetri a Zenélő 
Falú”: Öregfiúk Dalár-
dája; a Nyugdíjas 
Hagyományőrzők, 
Petri Pengetős Citera 
és  Énekegyüt tes , 
valamint az Iránytű 
Klub-zenekar is.
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adott elő az Iránytű Klub-ze-
nekarunk egy színvonalas 
emlékműsort. 
A tavalyi évet pedig Pénzes 
László és segítői, a települé-
sen a gondozatlan, siralmas 
állapotú Kislétai Zsidó Temető 
rendbetételének előkészíté-
sére, valamint kislétai zsidók 
emlékeinek rögz í tésére, 
megjelenítésére, a holoka-
uszt helyi áldozatainak felku-
tatására szentelte. 
„Ha tudni akarod, hogy egy 
nemzet mennyire becsüli 
meg a múltját, nézd meg a 
temetőit.”
Széchenyi István gondolatai 
szerint a Hozzátartozók, a 
„Heitage Alapítvány az Eu-
rópai Zsidó Temetők Megó-
vásáért /HFPJC/” képviselő-
jének, a Kislétai Intézmények, 
Civil Szervezetek, Alapítvá-
nyok, a Kislétai emberek, az 
Elszármazottak, az Egyházak, 
a Kisléta Község Képviselőtes-
tülete, és a Polgármestere 
közreműködésével, támoga-
tásával, összefogásával eb-
ben az évben megtörténne 
a Kislétai Zsidótemető rend-
betétele, a temető kimérése, 
körbekerítése, a sírok helyre-
állítása. 
S azon Kislétaiak, akik a zsidó 
temetőbe lettek eltemetve, 
de nyomukra nem találunk, a 
tiszteletükre emléktábla len-
ne elhelyezve. Mindezek 

Ebben a munkában vesz 
részt a Budapesten élő, de a 
valamikori közös közigazga-
tás miatt is összetartozó mind-
három településhez kötődő, s 
szabadidejét nagyrészt itt 
töltő Kisléta szülöttje Pénzes 
László helytörténeti kutató.
Nyugdíjasként immár tíz éve 
kutatja intenzíven, elsősor-
ban Kisléta múltját, s hozta 
létre a Kisléta község törté-
nete facebook oldalt, s e kö-
ré szerveződve helyben egy 
informális kisközösséget. 
Munkájuk eredményekép-
pen többek között 2015-ben 
készült el a görög katolikus lel-
kész fiaként Kislétán született 
Telepi György (1794-1885) 
színész, díszlettervező festő, 
író, műfordító, a magyar nyel-
vű színház egyik alapítója, a 
Nemzeti Színház örökös tagja, 
életéből emlékkiállítás, s a 
Görög katolikus lelkészi hiva-
tal falára emléktáblát helyez-
tek el.
2016-ban szintén Kislétán szü-
letett Mezey József (1823 - 
1882) költő, festőművész és 
fényképész, 1848-49-es tüzér-
főhadnagy, (Petőfi Sándor 
kortársa és barátja, kit meg is 
festett), és a 48-49-es szabad-
ságharcban részt vett Kisléta-
iak emlékére, tiszteletére állí-
tottak emlékművet, hoztak 
lét re  emlékk iá l l í tás t ,  és 
nagyszámú résztvevő előtt 

Pályázat a Magyarországi Zsidó Örökség 
Közalapítványhoz
Településeink, térségünk múltját is kutatva, kiállítási anyago-
kat szerkesztünk, kiadványokat, könyveket, adunk ki, s a 
bemutatáskor a témához illeszkedő emlékműsorokat adunk 
elő a Népdalkörrel kibővített Iránytű Klub-zenekarunkkal. Ezen 
tevékenységeinket széles körű társadalmi összefogással, önkor-
mányzatok, civil és szakmai szervezetek, és elkötelezett aktivisták bevoná-
sával, hittel, és szeretettel végezzük. 

előkészítése megtörtént, a 
források keresése, összegyűj-
tése pedig folyamatban van.
Továbbá jelen pályázat se-
gítségével szeretnénk a Kislé-
ta község Varjúlaposra, majd 
Auschwitzba szállított zsidók, 
a holokauszt áldozataira mél-
tó képen megemlékező em-
lékművét létrehozni. 
A terveink szerint a település 
központjában, a Polgármes-
teri Hivatal, Általános Iskola, 
templomok övezetében, az 
Idősek Klubja szépen felújított 
épülete előtti parkban, a Me-
zey József, és az 1948-49-es 
Forradalom és Szabadság-
harcban részt vett Kislétaiak 
emlékére, tiszteletére állított 
emlékmű szomszédságában 
kerülne elhelyezésre a jó 
minőségű gránitból készített 
emlékmű. 
Avatására pedig egy na-
gyobb szabású rendezvény 
keretében az erre az alka-
lomra aktualizált „Emlékez-
zünk, hogy Emlékeztessünk” 
műsorát adná elő az Iránytű 
Klub-zenekar.
A tervezett esemény idő-
pontja, (a reménybeli támo-
gatási szerződés megköté-
sének, és a kivitelezési munka 
megrendelési idejétől függő-
en) a 2018 év május elsejei 
h o s s z ú  h é t v é g é n , 
vagy május 13-án 
lenne. 
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Kivitelezői tájékoztató, a TOP-4.1.1-15-SB1-2016-00003 
számú „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális 
fejlesztése, Egészségügyi Központ felújítása 
Pócspetriben” című projekt építési munkálatairól II.

A tájékoztató célja, tárgya: A TOP-4.1.1-15-SB1-2016 
-00003 azonosító számú „Egészségügyi alapellátás 
infrastrukturális fejlesztése, Egészségügyi Központ 
felújítása Pócspetriben” című projekt megvalósítása 
érdekében a Pócspetri Község Önkormányzata részé-
re, a 4327 Pócspetri, Iskola u. 11. alatti Egészségügyi 
Központ épületének és udvarának kivitelezési munká-
latainak bemutatása tájékoztatás céljából. 
Kivitelezés helye: Egészségügyi Központ 
4327 Pócspetri, Iskola u. 11. (HRSZ:137)
Megrendelő: Pócspetri Község Önkormányzata 
4327 Pócspetri Iskola u. 13.
Kivitelező fővállalkozó: VILU-PET 2000 Kft 
4400 Nyíregyháza, Bujtos u.27. D. ép. 1/3.
A tájékoztatást adja: Sitku Zsolt a kivitelező cég, a 
VILU-PET 2000 Kft ügyvezetője.
A 2017. november 15-i Vállalkozási Szerződés sze-
rint, az abban, és a mellékletét képező dokumentáció-
ban, a Tervekben, a Műszaki leírásokban, az elfoga-
dott kivitelezői Árajánlatban a Költségvetésben, és 
Munkanem összesítőben meghatározott műszaki tar-
talommal az előző lapszámban bemutattakon túl -
azóta- még az alábbi tevékenységek lettek elvégezve:
 Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés mun-
kanemből a szerelvények, a kültéri, beltéri világítótes-
tek elhelyezése, a villám és érintésvédelmi hálózat tar-
tozékainak szerelése is megtörtént. 
 Épületgépészeti szerelvények és berendezések 
szerelése munkanemben, az összes anyag (mosdók, 
WC-k, csaptelepek, radiátorok, kazánok, stb.) felsze-
relése megtörtént. 
 Ablakdeszka, könyöklő, (belső párkány) elhelye-
zése (szereléssel) is megvalósításra került.
 A belsőfestések, diszperziós festés műanyag bá-
zisú vizes-diszperziós fehér festékkel a fűtés hiányá-
ban csak részben történt meg.
 Vékonyvakolatok, színvakolatok felhordása 
alapozott, előkészített felületre, vödrös kiszerelésű 
anyagból történt. (A lábazati vakolatok, a díszítő és 
lábazati műgyantás kötőanyagú vakolatréteg 
felhordása, kézi erővel, vödrös kiszerelésű anyagból 
fog történni).
 A felújítás és átalakítás keretén belül az épület 
teljes akadálymentesítése is végbemegy. Az épít-
ményben az akadálymentes közlekedés biztosított 
lesz. A tervezett állapot szerint az épület új akadály-
mentes rámpákon megközelíthető. A belső közlekedő 
hálózat kialakítása funkcionális és kényelmi 
szempontokon kívül, a földszinten kerekesszék 
használatával, süket és nagyothallók akadályoztatá-
sával összefüggő technikai és fizikai problémák 

megoldását is figyelembe veszi – színezési környezet 
kialakítására, burkolatrajzolati és anyag-használati 
sajátosságok megvalósítása folyamatban van.
 A megújuló energiaforrás, a komplett napelemes 
(fotovoltaikus) rendszer telepítése, villamos hálózatra 
kapcsolása, a napelem rendszer engedélyeztetése és 
kialakítása megtörtént.
 Tér vagy járóburkolat készítése, beton burkolókő-
ből, illetve a kültéri díszítő kőrakása lett az utolsó 
munkafázisok egyike. Az eredeti kiírás és építési 
vállalkozási szerződésben foglalt négyzetméter lera-
kásra került. A menetközben újabb igényként, azaz 
plusz munkaként jelentkező térburkolás megvalósí-
tása, anyag hiján még várat magára.
 A munkavégzés, az építőipari kivitelezési tevé-
kenységre vonatkozó jogszabályoknak, általános és 
eseti előírásoknak, követelményeknek megfelelnek.
Hátra van még:
 A villám és érintésvédelmi mérés és jegyzőkönyv 
készítése;
 Az új gázóra szolgáltató általi kiépítése; a gáz-
kazánok beüzemelése, próbafűtés elvégzése;
 A lábazati vakolatok, a díszítő és lábazati 
műgyantás kötőanyagú vakolatréteg felhordása;
 A díszítő kő, és a felíratok elhelyezése;
 A belsőfestések befejezése.
A hátra lévő munkák várható befejezése, a vállalko-
zási szerződésben foglaltakhoz képest sokkal hama-
rabb, akár március közepére, végére is megtörténhet.
Ennek viszont továbbra is feltétele, hogy a megren-
delő a gázszolgáltatótól a szükséges engedélyt besze-
rezze, az új gázóra bekötésre kerüljön, hogy a gáz-
kazánokat is be lehessen kötni, illetve a próbafűtést el 
lehessen végezni.
Sitku Zsolt VILU-PET 2000 Kft ügyvezetője

Beruházások Pócspetriben
Közel 100 millió forint értékben valósulnak meg 
egészségügyi és energetikai fejlesztések Pócspet-
riben. Emellett a település szabadtéri rendezvényeihez 
kulturális tér kialakítása és az önkormányzat 111 éves 
épületének emlékhellyé nyilvánítása és felújítása is 
szerepel a 2018-as tervekben.
ht tp: / /kolcseytv.hu/beruhazasok-
pocspetriben/ 

A Kölcsey TV is beszámolt
a településen megvalósuló

fejlesztésekről



Sport - Szabadidő - Életmód 

Az Újévköszöntő mászótúrán, a 
fiammal, Danival megfogadtuk, 
hogy az idén többször mellőzve a 
drótszamarakat, az Apostolok lovát 
használva bejárjuk a Bükk, a Mátra, 
a Zemplén legszebb túraútvonalait, 
megmásszuk a legmagasabb pont-
jait. Ráadásul, ha tetszik, ha nem 
visszük szeretteinket, családtagja-
inkat, barátainkat, az Iránytű Klub 
tagjait, szimpatizánsait is.
Így 2018.01.07-én a január elsejei 
túra útvonalán, immár kibővített 
létszámmal rendkívüli tavaszias 
időben, és végtelen jó hangulatban 
keltünk útra. Az útvonalról és a lát-
nivalókról az előző túrabeszámo-
lóban már részletesen írtam, így itt, 
„csak” méltatni szeretném az újon-
nan csatlakozók teljesítményét. 
Szokása szerint azonnal élre állt, 
nejem Ildikó, aki igazi hús-vér 
Szupernagyiként elsőként ért fel az 
Áldó Krisztus szobrához, és a to-
kaji Kopasz-hegyi TV-toronyhoz 
is. Sőt a fiatalokkal helyenként a 
nehezebb utat választva, majd le-
fele a futást is kipróbálva sem 
fáradva, egyedül jelentkezett az    

újabb lépcsőzést jelentő új látnivaló 
megtekintésére. Így kettecskén tet-
tük a tiszteletünket a szőlődombok 
között megbúvó Tarcal település 
névadó Turzul vezér emlékművé-
nél. 
Dani fiam mellett menyem, Móni-
ka is remekül teljesített. Fiatal a-
nyukaként a legnagyobb kihívást a 
kisbabájától való ilyen „hosszan” 
tartó elszakadás jelentette, de sze-
rencsére a Mesikére vigyázó lá-
nyunk, Fannika keresztanyu folya-
matosan küldte fotók és videók for-
májában a megnyugtató helyzetje-
lentéseket. 
A viszonylagos edzetlensége elle-
nére a feszes tempót zokszó nélkül 
tudta tartani a teniszes sporttársam 
Gabi párja Mariann is, sőt a műútra 
kiérve felfelé bő kilométeren ke-
resztül Ő diktálta az iramot. Így a 
legnagyobb elismerésem az Övé.
Mintahogyan másnapi helyzetje-
lentésből tudom, hogy valószínű-
leg a legnagyobb izomlázzal is neki 
kell megküzdenie. A teljes csapat-
nak jól esett ez a túra, hisz mindenki 
hitet tett a folytatásra!

A Tarcali Csárdában elfogyasztott 
energiapótló ételek után viszont 
már hiába is javasoltam (csupán 
kalória égetés szempontjából) az út 
több pontjáról hívogatóan fehérlő 
Szent Teréz-kápolna felkeresését. 
Így a tarcali Henye-domb tetején 
épült barokk stílusú katolikus ká-
polna megtekintése a következő al-
kalomra marad. 
Mintahogyan a következő úti célok 
egyike lehet a Megyer-hegyen 
fekvő Tengerszem, illetve a Zöld 
Kerék Alapítvány által, a Regéci 
várhoz szervezett gyalogtúrán a 
részvétel.
Nyíregyházára érkezve meseszép 
Mesike unokánk ez alkalommal is 
nagy érdeklődéssel hallgatta, -
immár Mamával együtt, hosszan 
tartott-, élménybeszámolónkat.
Nem csoda, ha késő estére, kelle-
mesen fáradtan, de élményekben ez 
úttal is gazdagodva tértünk haza.
Kovács János
túraszervező

Gyalogtúra a Tokaji TV - toronyhoz 

(Az Iránytű Klub elnökének szubjektív beszámolója)
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 A tervezést tettek követték, így a tavaly már közzétett 
látványtervek nagy része megvalósult, idén pedig 
elnyeri végleges formáját a megújult létesítmény!
Amint már korábban publikáltuk, a versenypályán 
tavaly elindult egy beruházás, amelynek keretében 
már részben felépült egy 20 000 m2 nagyságú 
vezetéstechnikai tanpálya, ami a meglévő versenypá-
lyával ötvözve, immáron 50 000 m2-re bővült aszfalt-
területet jelent.
Megépült egy új indító épület, amely modern és 
letisztult formájának, valamint méretének köszön-
hetően szintén többfunkciós létesítményként szolgál 

majd. 

A vezetéstechnikai tanpálya megépítésével, az immá-
ron 1,6 km hosszúvá növekedett aszfaltpálya egy o-
lyan kombinatív újítást jelent, amely mind a rally-
cross, mind a drift, a motor és még a gokart számára is 
új nyomvonala(ka)t eredményez.
A tavalyi évben már teszt üzemmódban működő 
pályán, az egyes szakágak kipróbálhatták magukat. 
Visszajelzések alapján a fejlesztés – amely még nem 
fejeződött be – a vártnál is jobban sikerült.
A beruházás keretében, idén épül még a tanpálya 
oktató épülete, valamint elkészül egy 1000 férőhelyes 
lelátó a nézők nagy örömére.
Amit megálmodtunk: Magyarország harmadik, Kelet-
Magyarország első vezetéstechnikai tanpályája, mely 
önálló létesítményként is fog funkcionálni, mely 
bővítéssel több szakág is új nyomvonalon 
haladhat.
www.rabocsiring.hu

Új fejezet kezdődik ebben az esztendőben
a RabócsiRing életében!
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A Nyírbátori Sárkány Wellness és Gyógyfürdő minőségi szolgáltatásaival a gyógyulás 
elősegítése mellett a rekreációt, a relaxációt, a megelőzést is segíti.
Az Iránytű Gazdaságfejlesztő Klub kezdeményezésére, és a felajánlott mikrobusz 
rendelkezésre bocsájtásával, a Pócspetri Nyugdíjas Egyesület termál és gyógyvizet kedvelő 
tagjai február hó közepén felkeresték Nyírbátorban a Sárkány Wellness és Gyógyfürdőt. 
Nem csak egyszerű és egyszeri fürdőzés volt a cél, hanem orvosi vizsgálaton is részt vettek, 
aminek eredményeképpen különféle kért és ajánlott kezelések lettek kiírva, amelyet 
március hó közepétől heti két alkalommal fognak igénybe venni. 

Gyógyfürdői kezelések a nyírbátori gyógyvízben

Súlyfürdő kezelés
A súlyfürdő-terápia konzervatív 
kezelési eljárás. A cél legtöbbször 
az ágyéki gerincszakasz nyújtása, 
mert a gerinc káros elváltozásainak 
ez a szakasz van a legjobban kitéve, 
hiszen itt a legnagyobb a nyomó-
igénybevétel, ugyanakkor ez a 
gerincszakasz a leghajlékonyabb. A 
súlyfürdő-kezelés lényege, hogy a 
beteget gyógyvizes medencében, 
langyos vízben felfüggesztik, és a 
kívánt nyújtóhatást a felhajtóerő 
miatt lecsökkent húzóerő útján, és 
kiegészítő többletsúlyok alkalma-
zásával érik el. A súlyfürdő kezelés 
magyar találmány, Moll Károly 
hévízi fürdőorvos vezette be. 
Hazánkban az elmúlt több mint fél 
évszázad alatt a súlyfürdő kezelés 
széles körben elterjedt.
Gyógyiszap kezelés
A gyógyiszap komplex gyógyhatá-
sát a gyakorlat által igazolt több 
ezer reumás beteg állapotának ja-
vulása bizonyítja. Az iszappakolás 
gyulladásos, kopásos- és ízületi és 
gerincbetegségek nyugalmi szaká-
ban, végtagtörések utókezelésére, 
fokozott szarusodással járó bőrbe-
tegség (pikkelysömör), nőgyógyá-
szati betegségek (krónikus gyulla-
dások, ciklus zavarok) esetén aján-
lott. Az iszappakolás alkalmazása-
kor a kezeléshez szükséges meny-
nyiségű iszapot hőkezelés során 85 
°C-ra felmelegítik, majd 40 - 42 °C-
ra lehűtik. Az iszapot 1 - 2 cm ré-
tegben a kezelendő testrésre helye-
zik, majd lepedővel, műanyag fóli-
ával és meleg takaróval fedik. 
Helyi kezeléskor 1-2, az egész tes-

tet érintő kezeléskor 8-
10 kg gyógyiszap 

felhasználása 
i g e n  j a -

vasolt. 

Szénsavas fürdő
Szénsavas kádfürdő kezelés során 
szénsavgázt vezetnek a vízbe, így 
ezernyi apró buborék borítja el a 
vendég testét. Hatására a felszíni 
erek kitágulnak, javul a szív vérel-
látása, működése. Artériás, vénás 
keringési zavarok (érszűkületek), 
szívbetegségek bizonyos eseteiben 
alkalmazható kezelés, de jó hatású 
mozgásszervi betegségekben, me-
lyek keringési zavarral szövődtek.
Víz alatti vízsugár masszázs - 
Tangentor
Meleg hőmérsékletű vízsugárral, 
kádban végzett masszázs, mely a 
kötött, feszes izomcsoportokra irá-
nyul. Masszírozó, lazító hatása be-
folyásolja az izomzat tónusát, javít-
ja a perifériás vér- és nyirokkerin-
gést. Eredményesen alkalmazható 
izomfájdalom, izomlazítás, ízületi 
bántalom, baleseti vagy műtéti 
utókezelés esetén.
Gyógymasszázs
Az egyik legrégebbi és mai napig a 
legnépszerűbb gyógyító eljárás. 
Célja az adott testrész kötött izom-
zatának fellazítása. Hatására javul a 
vérkeringés, a kezelt területen 
csökken a fájdalom, a kezelés hely-
reállítja a bőr és az izomzat rugal-
masságát. Izomlazító hatása miatt 
egyik legkedveltebb terápiás mód. 
A gyógymasszázs igénybevételé-
hez előjegyzés szükséges.
Kinesio Tape
A forradalmian új kezelési mód 
segítségével megszabadítják izom 
és ízületi fájdalmától. A sztárspor-
tolók által is gyakran használt 
eljárás kiválóan alkalmazható sport 
sérülések, gerinc és hát fájdalmak, 
izom húzódások, keringési zava-
rok, műtét utáni rehabilitáció, kö-
nyökbántalom (tenisz, golf kö-
nyök) és ízületi panaszok esetén.

Csoportos víz alatti torna
A csoportos víz alatti torna vízben 
alkalmazott mozgásterápia. A víz-
ben, a szárazföldi mozgással ellen-
tétben, a gravitációt a víz felhajtó 
ereje csökkenti, így a gerinc és a 
végtagok terhelése csökken. Külö-
nösen hatásos törések, zúzódások, 
húzódások utókezeléseként. Fej-
leszti az egyensúlyt és javítja a 
mozgáskoordinációt. A víz alatti 
torna, a gyakorlatok végzése szak-
képzett gyógytornászok irányítá-
sával történnek.
Gyógyvizes medence
Az egész évben a gyógyfürdőben 
kettő, míg a gyógyászati szárnyban 
egy db töltő-ürítő rendszerű me-
dence áll a vendégek rendelkezé-
sére. Ezen felül – az extrém hideg 
időjárást kivéve- egy db kültéri, 
gyógyvizes medence is a pihenni 
vágyókat szolgálja. A medencék 
száma nyári üzemben összesen öt 
darab. A medencékben eltöltött 
ajánlott idő, 15-20 perc, ami pi-
henési időszak után többször meg-
ismételhető.
Sógenerátor szoba
A sógenerátor só aeroszol mikro-
részecskéket állít elő. (2-5 μm) A 
részecskék nagy mozgási ener-
giával hatnak, ami által fokozódik a 
gyógyulási folyamat. Az aktivált 
mikro-részecskék élettartama na-
gyon rövid, ezért rendkívüli jelen-
tőséggel bír a sógenerátor által 
termelt só részecskék megszakítás-
mentes, beporlasztása. A terápián 
résztvevők belélegzik a levegő 
molekuláihoz tapadt parányi só-
szemcséket és ezek eljutnak a leg-
kisebb hörgőcskékig is és ott a 
nyálkahártyához érve feloldódnak, 
kifejtik a jótékony, és 
gyulladáscsökkentő 
hatásukat.
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Történelem - Irodalom - Zene

Ó...Ió...Ció...Peroráció

Álltam a tömegben,
kereszttel a kezemben,

hogyan is lehetne
így szörnyű képet felednem?

Csak bámultam némán
a kihűlt testet,

melyet a kegyetlen sors
ekkor elém festett.

Mámoros melankólia.

Bevallom, nem ismertem,
ki imént ment az égbe,
s onnan tekint vissza
a felhők közé érve.

Nem jött könny,
nem érkezett szememre,

s nem jött túlvilági
hidegrázás kezemre.

Csak álltam a tömegben,
kereszttel a kezemben,

s vissza-visszatérve
az járt a fejemben...

...eljön majd a pillanat,
mikor engem lesnek,

s miattam keserű
gyász verembe esnek.

Haldokló halk homage.

Egri László

Egri Lászlót 2017 márciusá-
ban egyhangúlag választot-
ták meg újabb négy évre a 
Kortárs Költő Liga irodalmi 
szervezet vezető teendőinek 
ellátására, amely pozícióját 
2013 óta tölti be. Az idei év-
ben rangos elismerést, Művé-
szetpártoló díjat nyert el, a-
melyet Székesfehérváron ve-
hetett át a nyár folyamán.
2017-ben Egri László rendkívül 
termékeny volt a tudomá-
nyos kutatás terén, négy ta-
nulmánya jelent meg, ame-
lyek a hajdúszoboszlói kötő-
désű Bieliczky Joó Sándor 
költői munkásságát analizál-
ták magas szakmai igényes-
séggel. Vezetésével sikere-
sen zajlott le az országos szin-
ten meghirdetett Emlékerdő 
elnevezésű verspályázat.
2016 év végén megjelent 
verses mesekönyve (Szúnyog 
Szabi) a 2017-es esztendő-
ben több irodalmi sikerlistán is 
aranyérmes helyezést ért el.
Megjelentette 2017 novem-
berében a Polikróm művé-
szeti folyóirat tízedik, jubileu-
mi lapszámát. A költő művei-
ből idén is több városban 
rendeztek felolvasóesteket. 
A fentiekben megnevezett 
érdemei miatt Egri László 
költő urat "Év Fiatal Művésze" 
elismeréssel jutalmazta a 
Magyar Művészeti Kör. 
Egri László Nyírbátor város 
szülötte. Négy szépirodalmi 
könyve és tizenegy tudomá-
nyos publikációja jelent már 
meg. Többszörös sikerlistás 

Csordás Attilától, a Magyar Művészeti Kör elnökétől
kaptuk az alábbi hírt, amelyet örömmel osztunk meg  

Egri László költő kapta 
az Év Fiatal Művésze díjat

szerző, a Cédrus-díj kurátori 
feladatai mellett a Polikróm 
kulturális folyóirat alapító-fő-
szerkesztője. Eddig elnyert dí-
jai: Év Felfedezettje (2013), 
Fiatal Költők Kulturális Követe 
(2016), Művészetpártoló díj 
(2017), Év Fiatal Művésze 
(2017). Művészeti pályája 
mellett tanítással foglalkozik, 
egy hajdúszoboszlói középis-
kola intézményvezető-hel-
yettese. A hír eredeti forrása: 
http://muveszetikor.uw.hu/

Petr
i Hírek

8.o.

Iránytű 
Klub-zenekar

műsorairól
A zenekar ez évben is tovább 
folytatja az alapítói szándék 
szerinti „kulturális misszióját”, 
és az „Emlékezzünk, hogy Em-
lékeztessünk” zenés irodalmi - 
történelmi műsorfolyam ke-
retében újabb érdekesnek, 
és izgalmasnak ígérkező elő-
adásokra készül.
Első alkalom Nyírkátán 2018. 
március 15-én az Ünnepi 
Családi Napon lesz. 
Itt bemutatkozik 
 „Pócspetri a Zenélő Falú”: 
 Öregfiúk Dalárdája;
 „Régen a fonóban” a 
Nyugdíjas Egyesület hagyo-
mányőrző műsora; 
 Petri Pengetős Citera 
zenekar és Ének-együttes;
 Valamint az Iránytű Klub-
zenekar, amely szeretne 
tisztelegni, az 1848-49- es 
Forradalom és Szabadság-
harcban harcolók, és az 
elesett Hős katonák előtt. 
A felcsendülő dalok, az e-
gyedileg feldolgozott alkotá-
sok, a versek, és a történel-
met, hétköznapi köntösbe 
öltöztető, összekötő szöve-
gek, reményeik szerint szívet 
szorító módón közvetítik, a 
szabadságért harcolók érzé-
seit, a halállal szembeszállók 
küzdelmeit, a mindenkori el-
nyomás elutasítását, vala-
mint a szabadság és a haza-
szeretetet.
Május 6-án pedig a Kisléta 
község holokauszt zsidó ál-
dozataira méltó képen meg-
emlékező emlékmű állítása, 
és az „Emlékezzünk, hogy 
emlékeztessünk” zenés iro-
dalmi, történelmi mű-
sorral ünnepélyes 
átadása történik. 
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Több település lakosságát felkereste, s 
a beiratkozáshoz szükséges személyi a-
datok megszerzése érdekében nyere-
mények ígéretével kecsegtette őket.
Az osztálynaplók kitöltését és pénzügyi 
irányítását H. M. felügyelte, a doku-
mentumokat fiktív bejegyzésekkel lát-
ták el.
A bíróság szerint tartani lehet attól, 
hogy a gyanúsítottak szabadlábra he-
lyezésük esetén az okiratok elrejtésé-
vel megnehezítenék az eljárás lefoly-
tatását.
A bűnbanda három tagját, M. I.-t és 2 
társát előzetes letartóztatásba helyez-
te a Nyíregyházi Járásbíróság jelentős 
vagyoni hátrányt okozó, üzletszerűen 
és bűnszervezetben elkövetett költ-
ségvetési csalás bűntette és más bűn-
cselekmény miatt indult eljárásban. A 
razzia napján húsz pénzügyi nyomo-
zó, illetve pénzügyőr több helyszínen 
tartott házkutatást. 
A nyomozók Magyarországon egye-
dinek számító luxus sportkocsi mellett 
ingatlant, nagyobb értékű traktorokat 
és egymillió forint készpénzt foglaltak 
le. A költségvetésnek okozott mintegy 
nyolcvanmillió forintos kár teljes mér-
tékben megtérült. 
A legfőbb haszonhúzó ingatlanán 
tartott házkutatáskor a nyomozók 150, 
engedély nélkül tartott, 22-es kaliberű 
kispuskalőszert is találtak. Lőszerrel 
visszaélés bűncselekmény miatt a ren-
dőrség nyomoz. Jelentős vagyoni hát-
rányt okozva, bűnszervezetben, üzlet-
szerűen elkövetett költségvetési csalás 
miatt a társaság vezetőire akár tizen-
hat év szabadságvesztés is 
várhat.

Nyíregyházi Törvényszék és NAV sajtó-
tájékoztatói szerint, az iskolákban több 
megyei településről, későbbi nyere-
mények ígéretével „fantomnebuló-
kat” toboroztak, a jogtalan elszámo-
láshoz hamis dokumentumokat készí-
tettek. A megszerzett vagyonból töb-
bek között nagyobb értékű gépjár-
műveket vásároltak, és a nyomokat 
Seychelle-szigeteken és szlovákoknál 
bejegyzett offshore cégekkel próbál-
ták eltüntetni.
M. I. és H. M. megállapodtak abban, 
hogy az M. I. irányította alapítvány 
fenntartásában álló iskola részére jo-
gosulatlanul tesznek szert állami támo-
gatásra, s benyújtják az igényt olyan 
diákokra is, akik ténylegesen nem 
vesznek részt az oktatásban. A jogo-
sulatlan támogatási összegek elvoná-
sának módját M. I. irányította és H. M.-
mel a látszólagos tanulói létszámot 
minél nagyobbra próbálták duzzasz-
tani a lehető legnagyobb támogatási 
összeg megszerzése érdekében.
Sz. D. feladata az volt, hogy rábírjon a 
jelentkezésre olyanokat, akik nem 
kívántak részt venni az órákon. 

Fantomdiákok után vettek fel pénzt 
az alapítványi iskolák
Bűnszervezet állt a háttérben

Már a Petri Hírek első, 2016 év januári 
nyomdai úton is megjelent lapszámá-
ban is beszámoltunk az ügyről. Ugyan, 
az érintett iskolát létrehozó alapítványt 
Kislétán jegyezték be, székhelye ezen 
a településen található, de a megyé-
ben 16 helyen (!) működő Középiskola 
és Szakiskola Pócspetriben hozta létre 
a székhelyét, egy termet béreltek, -az 
egyébként teljesen szabályosan mű-
ködő katolikus Általános Iskolában-, 
ahol tanítottak is.
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Szeretettel hívunk 
mindenkit véradásra a 
Pócspetri Polgármesteri 
Hivatal nagytermébe 

2018. 03. 12-én, hétfőn 
13:30- 15:30 között.

A Vadászbált 2018 február 24-én rendezték 
meg a nyírbátori Somos rendezvényházban a 
nyírbátori térség öt vadásztársasága. 
Ebben az esztendőben az ófehértói Völgyfű 
Vadásztársaság rendezte meg a mulatsá-
got, ezért házigazdaként Bartha Imre elnök 
mondott köszöntőt. 
A megnyitó után szokás szerint műsort adott a Mohos-
menti Vadásztársaság Dalárdája.
Hagyomány az is, hogy átadják „Az év legjobb 
vadásza” díjat az elmúlt évben végzett kiemelkedő 
munkáért. 
A szombati ünnepségen ezt az elismerést vehette át 
Spisák Attila, a Bogát-Hubertus Vt. titkára, Tamás 
György, a pócspetri Mohos-menti Vt. elnöke, Kondor 
József, az ófehértói Völgyfű Vt. ellenőrző bizottságának 
elnöke, Kurucz Zoltán, a nyírbátori Báthori István Vt. 
természetvédelmi felelőse, Makrai Ferenc, a nyírbátori 
Fedics Mihály Vt. fegyelmi bizottságának elnöke.
Stafétabotként átadták a vándor vadászkulcsot is, a 
2019-es bált szervező nyírbátori Fedics Mihály Vadász-
társaságnak.
Tihanyi Tóth Csaba és Bognár Rita magyar nótával és 
operett slágerekkel szórakoztató a szép számú közön-
séget. A műsorok után tombolasorsolásra a vadásztár-
saságoktól felajánlásként érkeztek kilövések őzbakra, 
sutára, vaddisznóra és apróvadra. A két fődíj nyertesei 
a Balatonnál, illetve Budapesten tölthetnek majd el 
egy wellness hétvégét. 
A talpalávalóról Szécsi Norbert vezényletével a nyí-
regyházi LK-Beat együttes gondoskodott. 

A Nyírbátori térség Vadászbálja
A 2017-es év legjobb vadásza lett Tamás 
György a Mohos-menti Vadásztársaság 
elnöke, Pócspetri polgármestere

Régióvezető lett a máriapócsi edző

Vezetett már világbajnoki döntőt, közremű-
ködött már pontozó bíróként. 
2017 decemberében nagy megtiszteltetés 
érte, a Magyar Muaythai Országos Sportági 
Szakszövetség közgyűlésén megválasztották 
elnökségi tagnak, ezzel bekerült a legfelsőbb 
vezetésbe. A napokban pedig felkérték, 
hogy legyen a régió vezetője és kinevezték az 
utánpótlás válogatott szövetségi kapitány 
helyettesének.
Eredményes 2018-as esztendőt 
kívánunk!  – Palóczy Timea –

Rebrei József, a máriapócsi Rebrei Gym 
thai-boksz egyesület elnöke, edzője sok feladatot kap.

Véradás

A Pócspetri Nyugdíjas Egyesület 
2018. március 05-én (hétfőn) 13.00 
órától tartja a Nőnapi Ünnepsé-
güket, az egyesület székhelyén, a 
Pócspetri Művelődési Ház nagy-
termében. 
Továbbá a Pócspetri Nyugdíjas 
Egyesület hagyományőrző csa-
pata is fellép a Máriapócsi Nyug-
díjas Egyesület, és Máriapócs 
Város Önkormányzata által szer-
vezett Nőnapi Ünnepségen.
A 2018. március 6-án, (kedden) 
14.00 órától a város Kulturális 
Központjában az Emberi Erőforrás 

Támogatáskezelő, a 
Nemzeti Együttmű-
ködési Alap  támo-
gatásával megvaló-
suló rendezvényen a 
jelelevők a Mandala 
Dalszínház műsorát is 
megtekinthetik.

Nyugdíjas Egyesület
Nőnapi Ünnepségek


