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

A katolikus vallásossághoz hozzátartoznak a zarándoklatok. 
Egy-egy ünnep során, hálaadásból, vagy a szívükben kéréssel 
indulnak el otthonukból a zarándokok, hogy ellátogatva egy 

Mária-kegyhelyre fohászkodjanak a Szűzanyához. 
Pócspetriből, szülőfalumból 77 éve zarándokolnak el 

az egyházközség hívei kérésükkel Máriapócsra.

nap 2018.07.08-ára esett, 
amikor a katolikus hívő-
közösség tagjai átzarán-
dokoltak Máriapócsra.
Jó volt látni, hogy fiatalok 
és idősek, férfiak és nők 
énekelve, imádkozva fo-
hászkodnak. Kegytemp-
lomhoz érkezve megkon-
dultak a harangok, és 
még hangosabban szólt 
az ének. A kegykép előtt 
elénekeltük a lorettói 
litániát, kértük Szűzanya 
közbenjárását csalá-
dunkra, szeretteinkre, és 
kicsiny településünkre.
Innen átmentünk a kegy-
templom melletti XV. 
századi római katolikus 
templomba, ahol Szenes 
István Pócspetri plébá-
nosa ismertette az eb-
ben az évben végzett 
felújítási munkálatokat, 
amely során a „kis-temp-
lom” visszanyerte eredeti 
formáját. 

Már gyermekként is nagy 
érdeklődéssel hallgat-
tam nagyszüleim és szü-
leim elbeszélését, amely-
ben felidézték a 77 évvel 
ezelőtti falut ért termé-
szeti csapást. 1941. július 
11-én a hirtelen lezúduló 
jégeső teljesen elpusztí-
totta a termést, a kalá-
szost. A kétkezi, szorgos 
emberek munkája pár 
perc alatt tönkrement.
De őseink nem estek két-
ségbe, hiszen már akkor 
is mélyen hívő emberek 
éltek településünkön.
Akkor fogadalmat tet-
tek, hogy minden évben, 
július 2. vasárnapján elza-
rándokolnak a szomszéd 
településre, a máriapó-
csi kegytemplomba, és 
kérik Szűz Mária közben-
járását, hogy minden 
csapástól védje meg 
kicsiny falujukat. 
Ebben az évben ez a 

Az 1430-as években é-
pült templom különle-
gessége, hogy a régi 
stílusú épületben mo-
dern berendezési ele-
meket alkalmaztak, e-
melve az épület hangu-
latát. A település közel 
600 éven keresztül meg-
őrizte e szent helyet. 
A 19-20. sz.-ban elvesz-
tette ugyan eredeti góti-
kus formáját, de a jelen-
legi felújításakor Alberto 
Cabello régész feltárta 
azon részleteket, ame-
lyek megmutatták a 
templom középkori ere-
detét.
István atya a gótikus 
templomban szentmisét 
mutatott be a zarán-
dokoknak majd lélekben 
feltöltődve, a Szűzanya 
közbenjárása segítsé-
gével indultunk haza 
településünkre.
Holp Andrea Egyházme-
gyei médiakép-
zős hallgató



Sport - Szabadidő - Életmód 

Mátrai Kirándulás 
(Az Iránytű Klub elnökének szubjektív beszámolója)

2018 június havát s családunk 
több szülinapos tagját egy 
Mátrai kirándulással köszön-
töttük. 
Nyíregyházáról induló csa-
pattal az egyik legismertebb 
mátrai üdülőhelyen, Mátra-
házán, stílszerűen a Fanni 
fagylaltozónál beszéltük meg 
a találkozás helyét. A fagyizót 
ugyan nem találtuk meg, de 
egymást igen, s egy büfénél 
letáborozva, a mozgásuk-
ban korlátozottabbak türe-
lemmel megvárták azokat, 
akik elindultak megtekinteni 
a Naphimnusz Parkot. 

A Parkban Assisi szent Ferenc 
himnuszának tíz versszakát je-
leníti meg Várkonyi Maréza, 
mátrafüredi keramikus színe-
zett domborművekben.
Fenyvesi László, mátrafüredi 
fafaragó díszes kapuján lép-
tünk be. Az Út követi a vers 
vonalvezetését. Az égieket a 
dombon szemlélhettük, a föl-
diekhez le kellett ereszked-
nünk, a halál testvérhez a-
zonban nem lejjebb, hanem 
ellenkezőleg lépcsőkön felfe-
lé kellett emelkednünk.
Végül ismét egy kapun ke-
resztül hagytuk el a cserjékkel 
szegélyezett, virágokkal dí-
szített parkot. Tovább halad-
va a templom északi olda-
lán, Vörösmarty Mihály és 
Petőfi Sándor emlékét idéző 
kis pihenőn, a „Szűz Mária Hét 
Örömének Útja” Hertay Má-
ria tűzzománc képeit, majd a 
jellegzetes mátrai kőépüle-
tek hagyományait követve, 
a faragott andezitből 1942-
ben készült kápolnát csodál-
tuk meg, kívül belül egyaránt.

Egyébként Assisi Szent Ferenc 
követői az alapító halála u-
tán, a XIII. században tele-
pedtek le Magyarországon.
Szegénységi fogadalmukkal 
és ma már egyre inkább 
ritkaságnak számító hiteles 
életükkel gyorsan kedveltté 
váltak. 

A túrázók kedvelt célpontjá-
ra, a Kékestetőre autókkal 
mentünk fel, de megfogad-
tam, hogy ide még a legen-
dás Kéktúra útvonalon gyalo-
gosan, és/vagy a kemény 
tekerést biztosító közúton 
kerékpárral visszatérek, visz-
szatérünk. 
A gyönyörű panorámát első-
sorban a TV torony kilátójából 
Mónika, és Dani élvezhette, 
mi, -Mesike, Fanni, Ildikó, és 
én,- megelégedtünk a friss, 
magaslati levegővel, míg 
Piroska mama a kocsiban tü-
relemmel várakozott. 
A Mátra és egyben hazánk 
legmagasabb csúcsa a Ké-
kes, amit a nemzeti színűre 
festett kő jelez. Az itt készült 
fotók is igazolják az ottjár-
tunkat.
Szálláshelyet hazánk legma-
gasabban fekvő települé-
sén, Mátraszentimrén a Na-
rád & Park hotelben foglal-
tunk. 
A háromhelységes nagy-
családosok apartmanja le-
hetővé tette, hogy a négy 
generáció tagja együtt le-
hessenek, és a kényelmetlen 
ágyak ellenére jól érezzék 
magukat.
A hely választásnál a fürdő-
zés lehetősége is szempont 
volt. 

A négymedencés és élmény-
elemekkel dúsan felszerelt 
szépen kialakított fürdő, és 
vellness részleg a legfiata-
labb kiránduló tetszését nem 
igazán nyerte el.
A pancsolás helyett annál 
inkább tetszett a hatalmas 
kinti játszótér, és a benti já-
tékszoba, a többieknek meg 
a konditerem, a pin-pong, 
asztali csocsó, és a sajná-
latosan bőséges ellátás.

Szerencsére páromat, és 
Mónikát sikerült rábeszélni 
egy Galyatetői gyalogtúrá-
ra. A szülinapos piknikes e-
béd, és a meglepetés diny-
nyétől terhelt gyomorral nem 
is esett valami jó a megle-
hetősen meredek, hullám-
vasútszerű útvonalon a hala-
dás. A frissen festett Mária Út, 
s a turista utak jelzései bizto-
sították, hogy ne tévedjünk 
el. A Mátra kristálytiszta leve-
gője, és az alacsony fény-
szennyezettség okán a Pisz-
késtetőn létrehozott csillag-
vizsgálónak is bőven kijutott 
az Európai Uniós forrásokból.
Nem úgy a kisvállalkozóknak. 
Hiába ígértem én finom fa-
gyikat, kávékat a keményen 
kitartó hölgyeknek. 
Az 1963 óta hivatalosan is 
klimatikus gyógyhellyé nyilvá-
nított területen, amerre jár-
tunk csak eladó táblákkal és 
bezárt üzletekkel találkoz-
tunk. Kivételt képeznek a 
többcsillagos szállodák, a-
melyek mára már egy pár 
családi, üzleti kör 
tulajdona.
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Az 1930-as években egy sor 
szál lodát, szanatóriumot 
emeltek a Mátrában, mely a 
középosztály körében ked-
velt klimatikus üdülőhellyé 
vált. A turizmus tömeges fel-
lendülése az 1960-70-es 
évekre tehető.
Mátraszentimrén és kör-
nyékén inkább kisebb pan-
ziók létesültek, illetve magán-
házaknál bérelhettek szobát 
a vendégek. 
Erre az időszakra jellemző, 
hogy a szocialista nagyvál-
lalatok, intézmények önálló 
pihenőházakat építettek.
Ezeknek csupán töredéke 
maradt fenn, és többségük 
gyarapítja az eladhatatlan 
ingatlanok sorát.
Keserűen és sokszor ismétel-
gettem, széles e hazában a 
turizmus szegmensében is a 
mikro és kisvállalkozók tu-
datos ellehetetlenítése zajlik.
Komolyan vehető üzleti ér-
tékkel nem rendelkező ingat-
lanok, üzletek eladhatatlan-
ná válnak. Az értékkel bírók 
pedig Uniós pénzekből bő-
ven kistafírungozva keve-
seket gazdagítanak. 
A XX. század legnagyobb 
magyar zeneszerzője Kodály 
Zoltán a „Csendes mise” he-
lyett, most a templom köze-
lében elképzelhető, hogy 
haragosabb művet kompo-
nálna. 
Természetesen a szintén EU-s 
forrásból felújított Galyatetői 
Turistacentrumban már 7.-
700.- forintért forró csokihoz 
jutottunk, és az éhségünket is 
csillapíthattuk volna 1000. – 
1500.- Ft-os tányér levesekkel. 

A hazafelé a Parádsasvárt és 
a Kékestetőt összekötő frissen 
felújított, tündérien kanyar-
gó út előhozta a vágyat: a 
jelen sérülésekből felépülve 
ide (is) el kellesz kerekezni.

Kirándulásaink alkalmával 
soha sem mulasztom el a tör-
ténelmi látni valók megtekin-
tését. 

Ugyan már többször jártam (s 
kerékpárral is) Recsken, de 
fontosnak tartottam a négy-
generációs együttlét okán, 
hogy újra lássuk történel-
münk eme szégyenfoltját, az 
ÁVH által működtetett egy-
kori kényszermunkatá-bort. 
A bírósági ítélet nélkül ide-
hurcolt 1500 fogvatartottat 
minimális létfeltételek között 
dolgoztatták a kőbányában.
A rabokat állati kegyetlen-
séggel fenyítették, kínozták, 
éheztették.

A történelmi emlékhelyet jel-
ző táblánál az unokámmal 
készült fotó, egy kicsit a jövő-
jének, (hogy fontosnak tartsa 
majd ő is a múlt megisme-
rését), és a tragikus 1948 
Pócspetri események okán a 
Polgármesteri Hivatal épüle-
tének Történelmi Emlékhellyé 
nyilvánítás apropójának is 
szólt.

A korábban még nem látha-
tó kiállítás a közvetlen háború 
után kialakított gyűjtőtábo-
rok bemutatásával új isme-
reteket is tartogatott. 
A többi látni való, az eredeti 
állapotában helyreállított 
barakk, a kiállítási tárgyak, és 
tablók pedig ez alkalommal 
is megrendítettek, és elgon-
dolkoztattak mindannyinkat.

A téma iránt érdeklődőknek 
feltétlen ajánlom a hely fel-
keresését, és Faludy György: 
Pokolbéli víg napjaim könyv 
elolvasását egyaránt.

Kovács János Csaba
túraszervező  

Az utóbbi hetekben komplett 
hisztéria tört ki az országban, 
mert több település köze-
lében is észleltek csámborgó, 
táplálkozó medvéket. 

A nemzeti parkok már külön 
táblákkal figyelmeztetik a 
túrázókat.

A Bükki Nemzeti Park igazga-
tósága arra kéri az embere-
ket, hogy akárhány videót is 
láttak olyan emberekről, akik 
sikeresen kergettek el med-
vét a közelükből, semmikép-
pen se utánozzák őket. 

Ha látunk egy medvét, akkor 
hagyjuk békén, hátráljunk ki 
a területről, maradjunk nyu-
godtak, ne  közelítsük meg, 
ne üvöltsünk vele, ne hisztéri-
ázzunk, mert pont azzal hívjuk 
fel magunkra a figyelmet. 

Azt hinni pedig, hogy majd mi 
metakommunikatíve elker-
gettünk egy többszáz kilós ál-
latot, vagy elfutunk előle, mi-
közben az rövid távon 40-50 
kilométer per órával képes 
haladni, meglehetősen ve-
szélyes elgondolás.

Ha békén hagyjuk őket – és a 
bocsokat is –  a medvék csak 
mennek éppen valahová, 
gyümölcsöket, bogyókat esz-
nek, élik az életüket, és eszük 
ágában sincs velünk 
foglalkozni.

A Bükki Nemzeti Park 
Igazgatóságának 

tájékoztatója,
a túrázók számára,

a teendőkről, ha
medvével találkozunk

MEDVE VESZÉLY
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Kulturális Mozaik
Petri 2018

Történelem - Irodalom - Zene - Képzőművészet

Örökös dísztagjává vá-
lasztotta Egri László író, 
költőt a Petőfi Költői Tár-
sulat. 
Egr i  Lász ló 2018-ban 
megjelent Patrióta című 
történelmi regényével 
jelentősen hozzájárult 
Petőfi Sándor emléke-
zetének megőrzéséhez, 
irodalmi hagyatékának 
ápolásához. 
A dísztagság egyben a 
fiatal művész eddigi kul-
turális eredményeinek 

Egri László költő 
a Petőfi Költői Társulat örökös dísztagja lett

http://www.petofi-koltoi-tarsulat.eoldal.hu/cikkek/esemenyek/

elismerésére is szolgál.
Egri László költő és író 
2013 óta a Kortárs Költő 
Liga elnöke, a Polikróm 
művészeti folyóirat alapí-
tója és a Cédrus-díj kurá-
tora. 
Művei több írói sikerlistán 
értek el kimagasló ered-
ményeket. 
Jelentek már meg tanul-
mányai, recenziói, regé-
nyei és verseskötetei. 
Egri László ez idáig több 
irodalmi díj jutalmazottja, 

a Fiatal Költők Kulturális 
Követe. 
Aköl tő- í ró  Hajdúszo-
boszló város lakója, ko-
rábban Nyírbátorban, 
Pócspetriben és Debre-
cenben is élt.

Eddig megjelent 
könyvei: 
Pennamorzsák,
Közösségi kóter,
Világmező, 
Szúnyog Szabi, 
Patrióta.

Felelős kiadó: Tamás György
www.pocspetri.hu

pmhpocspetri@gmail.com
Főszerkesztő: IGFK

kovjanek@gmail.com
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A nyírbátori hivatásos 
tűzoltók eloltották a 
lángokat. 

Kigyulladt és teljes ter-
jedelmében égett egy 
személygépkocsi a Pócs-
petri és Kállósemjén kö-
zötti úton. 

A jármű letért az úttestről 
és balesetet szenvedett.
 
A helyszínre a nyírbátori 
hivatásos tűzoltókat riasz-
tották, akik egy vízsu-
gárral eloltották a lángo-
kat. 

Az elsődleges informá-
ciók több ember meg-
sérült, ezért őket a men-
tők kórházba szállították.

2018. júl. 4

Kigyulladt egy autó Pócspetri külterületén

http://www.hirpress.hu/index.php?pg=cikk&id=57701


