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

Az 1948-as Pócspetri események jelentősége miatt, 
a Kormány 97/2018 (V.25.) döntésével, a Pócspetri 
Polgármesteri Hivatal épületét (egykori Irinyi-kúria) 

történelmi emlékhelyé nyilvánította 

Történelmi emlékhely – 
Emlékpark – Ke-resztút 
létrehozása” fejlesztési 
elképzelés, melynek ke-
retében: 
 Történelmi Emlékhely, 
a tragikus esemény szín-
helyének, volt Irinyi-kúria 
Községháza, a jelenlegi 
Polgármesteri Hivatal é-
pületének s környezeté-
nek a teljes körű felújítá-
sa, Emlékpark kialakítás, 
Szabadtéri színpad, Sütő 
- főző - pihenő hely épí-
tése;
 Temetői és Keresztút 
létesítése, Bemutató he-
lyek kialakítása, "Büszke-
ségpont" épület felújítá-
sa, KOSZISZ Királyfalvi 
Miklós Katolikus Általános 
Iskola tető héjazat cseré-
je, energetikai korszerűsí-
tése;
 Valamint szakmai esz-
közök, felszerelések be-
szerzése, és rendezvé-
nyek tartása történne.

A tragikus események 70. 
jeles jubileumi évfordu-
lóján 2018.06.02-án meg-
emlékezésre, az  emlék-
táblák koszorúzására, és 
a mártírhalált halt Király-
falvi Miklós Pócspetri Sír-
kertben lévő síremléké-
nek megáldására is sor 
kerül. 
Az ünnepségen többek 
között részt vesz Gulyás 
Gergely miniszterelnök-
séget vezető miniszter, 
Dr. Latorcai János az Or-
szággyűlés alelnöke, és 
Seszták Oszkár a Megyei 
Közgyűlés elnöke.
A Pócspetriek, és a téma 
iránt elkötelezettek bíz-
nak abban, hogy a 70 
éves évfordulóra a Törté-
nelmi Emlékhellyé nyilvá-
nítással, megvalósulhat 
a több évtizedes álom, 
„Pócspetri 1948-as tra-
gikus eseményeinek, a 
Pócspetri pernek, a kom-
munizmus üldözöttjeinek, 

A projekt eredménye, az 
emlékhely, a kiállítási a-
nyagok, a park, s létesít-
ményei, és a Keresztút 
szolgálná a helyi közös-
séget, de a megyét és 
kistérséget érintő tema-
tikus utak (Mária Út, Kö-
zépkori Templomok útja) 
is, újabb látnivalókkal bő-
vülnének. 
A szomszéd Máriapócsra 
Nemzetünk Kegyhelyére 
érkező zarándokok szá-
mára kiegészítő progra-
mot biztosítana, de a 
történelem iránt érdek-
lődőknek önálló turisz-
tikai célpont is lehetne. 
Egyben, az EU-s, és/vagy 
hazai forrásokból, remé-
nyeink szerint az össze-
tettsége miatt is, kiemelt 
projektként megvalósul-
va, a sokat szenvedő te-
lepülésünknek, Pócspet-
rinek, az itt élőknek, egy-
fajta gazdasági kárpót-
lást, közösségi elégtételt 
is jelentene!



Pócspetri Község Önkormányzata 
és Máriapócsi Közös Önkormányzati 

Hivatal Pócspetri Kirendeltsége 
hivatalos tájékoztatója

Délelőtti program: 
Vendégvárás: 10:30.- 
A Pócspetri Büszkeség-
pontban
 Megemlékezés kez-
dete: 11:00.-
 Polgármesteri Hiva-
talnál - Himnusz, szavalat 
 Tamás György pol-
gármester úr köszöntő 
beszéde
 Dr. Latorcai János Or-
szággyűlés alelnökének 
ünnepi beszéde
 KOSZISZ Ki rályfalv i 
Miklós Általános Iskola és 
Óvoda megemlékező 
műsora
 Dr. Gulyás Gergely 
miniszterelnökséget ve-
zető miniszter úr felavatja 
hazánk 50. történelmi 
emlékhelyét a Pócspetri 
Polgármesteri Hivatal 
épületét
 Koszorúzás az 1948-as 
áldozatok emléktáblá-
jánál 
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Délutáni program:
 15:00 – Ünnepi Szent-
mise a templomban - 
prédikál P. Szenes István 
SFV plébános
 Dr. Simon Miklós or-
szággyűlési képviselő úr 
köszöntő beszéde
 Szollár Katalin Pócs-
petri szülöttjének előa-
dása a „Pócspetri Ügy-
ről”
 Ének Májer Zsuzsanna 
előadásában
 Koszorúzás Asztalos 
János Emléktáblájánál
 Átvonulás az Önkor-
mányzat előtti térre 
 Ü n n e p i  b e s z é d e t 
mond Tamás György 
polgármester
 Királyfalvi Miklós szob-
ránál elhelyezett Emlék-
tábla megáldása 
– P. Szenes István SFV 
Pócspetri plébánosa
 Az emléktábla koszo-
rúzása

 17:30 - Királyfalvi Mik-
lós síremlékének meg-
áldása a Pócspetri Te-
metőben
 Zenemű klarinétra és 
hegedűre
 Seszták Oszkár, a Me-
gyei Közgyűlés elnöke 
köszöntője
 Somos József a „ME-
MENTO 1948. június 03. 
Pócspetri” Alapítvány el-
nökének ünnepi beszé-
de
 Koszorúzás
 Királyfalvi Miklós sír-
emlékének megáldása
 Szózat
 Állófogadás a Katoli-
kus Általános Iskola aulá-
jában 
 19.00.- órától, Dér 
Asia Visszahúz a múlt cí-
mű Ember Judit portré-
film helyi díszbemuta-
tója, vetítése, a Pócs-
petri Büszkeség-
pontban.

Pócspetri Község Önkormányzata, Egyházközsége, 
a „MEMENTO 1948. június 03. Pócspetri” Alapítvány, 

és a Pócspetri Közösségéért Egyesület 
tisztelettel meghívja 2018.06.02-án ( szombaton ) tartandó 

Pócspetri 1948-as eseményeinek 70. évfordulóján 
a Történelmi Emlékhely avatásra, és 

Királyfalvi Miklós mártír síremlékének megáldására.

MEGHÍVÓ TÖRTÉNELMI EMLÉKHELY AVATÁSRA



Kulturális Mozaik

Petri 2018
Történelem - Irodalom - Zene - Képzőművészet

„Tavaly áprilisban felesé-
gem hatvanadik szüle-
tésnapja kapcsán álltam 
saját képeimmel a nagy-
károlyi közönség elé.
Most hétvégén újabb ki-
áll ítás nyitórendezvé-
nyére készülök, és erre az 
alkalomra is nagy szere-
tettel várom az érdeklő-
dőket. 
Ha minden jól alakul, ak-
kor azt tervezem, hogy 
évente egy új kiállítási 
anyaggal állok a közön-
ség elé. Így lesz ez most is, 
hiszen a kihelyezett ké-
peim nyolcvan százaléka 
teljesen új. Lesznek a 
képek között olyanok is, 
amelyek már magán-
tulajdonban vannak, a-
zonban közönség előtt 
még soha nem voltak 
bemutatva. 
Nagyon termékeny volt 
a tavalyi évem, hiszen 
rendkívül sok olyan té-
mát találtam, amelyek 
vászonra kívánkoztak.
Nagyon sokat dolgoz-
tam, jó passzban voltam 
alkotói szempontból is.
Szlovákiában voltam a 
Magas-Tátrában egy 

Újabb tárlattal jelentkezik Stefan Gnandt 

Valamivel több mint egy évvel ezelőtt állított ki utoljára 
Nagykárolyban Stefan Gnandt (Pócspetriben élő) képzőművész. 
Az alkotó már javában készül hétvégi kiállításának megnyitójára, 

melyen a nagykárolyi közönség szinte csak új képeket láthat majd

alkotótáborban, nagy-
szerű csapattal. Mond-
hatni ettük a vásznat, s ez 
az eredményesség és jó 
hangulat a munkatem-
pónkon is érződött. Egy 
nagyszerű tábor volt 
minden szempontból, 
akár a kollégákkal való 
együttműködésre, akár 
a tábor szervezettségére 
gondolok. 
Szakmai szempontból is 
nagyon jónak értékelem 
a tavalyi évet, hiszen volt 
kiállításom Németország-
ban is, ahova meghívták 
a képeimet. Ez egy ván-
dorkiállítás lett, több na-
gyobb városba is eljutot-
tak az alkotások. 
A tavalyi évhez kötődik 
az  é letmű-a lbumom 
megjelenése is, amely 
egy remek együttműkö-
dés eredménye volt Sza-
kács Liával, aki kínosan 
ügyelt arra, hogy minden 
vessző, szín és árnyalat a 
helyére kerüljön. 
Az album nagyon gyor-
san elfogyott, de remél-
hetőleg lesz mód az ú-
jabb kiadására is” — 
mondta Gnandt.

Június 3-i kiállítása ismét 
látványosnak és színvo-
nalasnak ígérkezik. 
Az alkotót dr. Kis Imola 
művészettörténész mél-
tatja, míg zenei aláfes-
téssel Gnandt régi barát-
ja,  dr .  Brugós Lász ló 
szolgál majd. 
Stefan Gnandt minden 
érdeklődőt szeretettel 
vár a 12.30 órától kezdő-
dően a Károlyi-kastély-
ban sorra kerülő ese-
ményre.
F o r r á s :  h t t p : / / w w w . 
f r i s s u j s a g . r o / u j a b b -
tar lat ta l - je lentkez ik -
stefan-gnandt/
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Az Iránytű 
Gazdaságfejlesztő Klub
az Iránytű Klub-zenekar
képviselőivel, valamint
a Pócspetri Események
70. évfordulóra érkezett

vendégekkel tervezi
a kiállítás megnyitóra
az utazást, a kiállítás 

megtekintését.
A következő lapszámban

beszámolunk az
eseményről.

 



Petr
i Hírek

4.o.

Civil és
Intézményi
Harsona!

Május 21-én 15 éves jubile-
umát ünnepelte a Borbánya 
Margaréta Nyugdíjas Klub.
A rendezvényt a klubnak he-
lyet adó Borbányai Művelő-
dési Ház fenntartója részéről 
Bohács József, a Váci Mihály 
Kulturális, Művészeti és Gyer-
mek-centrum igazgatója nyi-
totta meg, és köszöntőjében 
felhívta a figyelmet Nyíregy-
háza lakókörzeteiben műkö-
dő nyugdíjas közösségek 
munkájára, akik szabadide-
jüket áldozzák szűkebb pát-
riájuk hagyományainak to-
vábbvitelére, továbbá a ge-
nerációk együttműködésé-
vel megvalósuló programja-
ik fontosságára.
Megtisztelték az ünnepsé-
günket a Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei Nyugdíjas 
Szövetség vezetői, valamint 
a testvérklubok, így a Pócs-
petri Nyugdíjas Egyesület 
tagjai is.
A Borbányai  Margaréta 
Nyugdíjas Klub egy rövid 
műsorral is kedveskedett a 
jubileumot ünneplő közön-
ségnek.
Majd Jámbor István, a Bor-
bányai Művelődési Ház egy-
kori vezetője emlékezett visz-
sza az itt töltött évekre, ho-
gyan alakult a klub, milyen 
nagy volt az akarata, a kitar-
tása ezeknek az idős embe-
reknek, akik segítettek ab-
ban is, hogy létrehozzák a 
Borbányai Művelődési Házat 
a lakókörzet közösségeinek 
helyet adó intézményt.
Szépítették, belakták azt, ke-
mencét, szalonnasütőt épí-
tettek a maguk örömére, 

melyben a Nőszövetség is 
melléjük állt. Jámbor István a 
Lakókörzeti Művelődési Há-
zak Igazgatójaként is tovább 
támogatta a közösség mun-
káját, és ma is szeretettel se-
gíti őket. 
Majd Pék Katalin, Gerliczki 
Zoltán és Újhelyi Beáta is visz-
szaemlékeztek az itt eltöltött 
időkre, hogyan élték meg a 
mindennapjaikat, a klub ve-
zetését, visszaemlékeztek az 
újító kezdeményezéseikre – 
amiket együtt valósítottak 
meg klubunkkal, és melyeket 
azóta is rendszeresen meg-
rendezünk (kiszehajtás, far-
sangolás, húsvéti programok, 
Luca-napi gombócfőzés, ka-
rácsonyi ünnepségek…) –, ki-
rándulásokra ismeretterjesz-
tő előadásokra, majálisok-
ra…
Majd köszöntöttük az alapító 
tagjainkat, emléklappal és 
egy szál virággal. 
Az ünneplést követette egy 
szolid, de annál finomabb es-
tebéd, egy 100 szeletes szüli-
napi tortával, majd Bálint Pál 
húzta a talpalávalót egész 
este.
Köszönjük mindazoknak, akik 
részt vettek és segítettek szín-
vonalasabban emlékezni e 
jeles eseményre, továbbá 
mindenkinek, aki áldozatos 
munkájával mellettünk állt az 
elmúlt 15 évben. 
Reményeink szerint klubunk 
ettől az évtől kezdve egye-
sületi formában működhet 
tovább.
Lovass Istvánné 
Margaréta Nyugdíjas Klub
elnöke

15 éves jubileumát ünnepelte 
a Borbánya Margaréta Nyugdíjas Klub

Jubiláltak a Borbányai Margaréták

PÓCSPETRI NYUGDÍJAS EGYESÜLET

A Vidám Vándorok 
gyermeknapi előadása

Pócspetri 
Könyvtári, 

Információs és 
Közösségi Hely 

Író-olvasó találkozó 
M. Kácsor Zoltán 

meseíróval

2018 május 26-án 9.00 órától 
a Vidám Vándor társulat in-
teraktív, zenés meseelőa-
dással lépett fel a Pócspetri 
Általános Iskola aulájában. 
Az ország számos művelődési 
intézményében, óvodák-
ban, városi és céges rendez-
vényeken szerepelnek nagy 
sikerrel. Nem véletlenül, hisz a 
meséikben mindig elrejtenek 
valami értéket, tanulságot a-
mi a sok mókán és kacagá-
son túl nyomot hagyhat a né-
zőkben, a gyermekekben.
Ráadásul a mesék és a dalok 
(a néhány népdalt kivéve) 
mind - mind a saját 
szerzeményeik.

A gyerekekkel meg kell, meg 
lehet szeretetni az olvasást.
Ezt a célt szolgálta május má-
sodikán a Pócspetri Könyvtári 
Információs és Közösségi Hely 
által szervezett kortárs mese-
íróval az író -olvasó találkozó, 
amelyet a Móricz Zsigmond 
Megyei és Városi Könyvtár 
támogatott. 



IGFK
IRÁNYTŰ 

pályázati lehetőségek

fejlesztési elképzelések

Tájékoztatás a Nemzeti Együttműködési 
Alaphoz benyújtott pályázatok 

eredményeiről 

Nyert pályázat:
Pócspetri Nyugdíjas 
Egyesület működési 

támogatása 
NEA-KK-18-M-0751

A működési támogatásra 
kért és elnyert összeg 1.750. 
000.- Ft. Ebből a Pócspetri 
Nyugdíjas Egyesület egész é-
ves könyvelési díja, az admi-
nisztrációs költségei; 500 pél-
dányszámban Pócspetrit a 
„Zenélő Falút”, a művészeti 
formációkat, és a pályázó 
szervezetet, s a vele együtt-
működő Iránytű Klubot be-
mutató kiadvány; a határon 
túl, a megyében, a kistérség-
ben, a Nemzeti Ünnepekkor, 
a kiemelkedő helyi esemé-
nyek évfordulóján, nagyobb 
szabású közösségi esemé-
nyein mint fellépők szállításá-
nak buszköltsége, valamint 
az Egyesület Népdalkörének 
és Dalárdájának remélhető-
leg színvonalas fellépő ruhái 
lesznek fedezve.

Nyert pályázat:
Iránytű Gazdaságfejlesztő 

Klub működési támogatása  
NEA-NO-18-M-1231

Szerencsére a Nemzeti E-
gyüttműködési Alap, Nem-
zeti Összetartozás Kollégiuma 
ez évben is a közel húsz éves 
egyesület, az Iránytű Gazda-
ságfejlesztő Klub sokszínű, e-
redményes tevékenységét 
támogatásra méltónak ítélte.
A kapott 1.200.000.- Ft. igen 
jelentős mértékben hozzá-
járul a civil szervezet egész 
éves működési kiadásainak 
fedezéséhez. 

Pócspetri Közösségéért 
Egyesület várólistás 

pályázatai:
 Pócspetri Közösségéért 

Egyesület működési 
támogatása 

NEA-MA-18-M-0978  
 Programsorozat 

Pócspetri Közösségéért 
NEA-MA-18-SZ-0912

Mintahogyan az év első lapszámunkban is beszámoltunk az 
Emberi Erőforrások Minisztériuma által biztosított forrásból, a 
Nemzeti Együttműködési Alap Kollégiumainak a 2018. évre 
vonatkozó „Civil szervezetek működési programjának támogatása 2018." 
című működési, valamint a „Civil szervezetek szakmai programjának tá-
mogatása 2018." című szakmai pályázati kiírásaira a Pócspetri Nyugdíjas 
Egyesület, az Iránytű Gazdaságfejlesztő Klub, valamint a Pócspetri Közösségéért 
Egyesület is benyújtott pályázatokat. Bár erre a célra biztosított országos keret relatíve nem 
sok, kollégiumként párszáz millió, és a pályázó szervezetek száma meg igen magas, több ezer, 
s így sajnálatosan a nyerési esélyek évről évre egyre kevesebbek. Mindezek ellenére, 
szerencsére, és a legnagyobb örömünkre az Iránytű Klubunk működésre, a Pócspetri 
nyugdíjasok közössége pedig működésre és program megvalósításra is nyert! Sajnálatosan a 
Pócspetri Közösségéért Egyesület pályázatai várólistára kerültek. Ez gyakorlatilag azt jelenti, 
hogy sem működésre, sem a szakmai programjára nem kapott támogatást. 

Nyugdíjas Egyesület
NEA-KK-MŰKÖDÉS 

Iránytű GFK
NEA-NA-MŰKÖDÉS 

Nyert pályázat:
Pócspetri, a "Zenélő Falú" 

fellépése Mezőfényen 
NEA-KK-18-SZ-0586

E pályázaton elnyert 1.600. 
000.-Ft. biztosítaná a "Pócs-
petri a Zenélő Falú" bemu-
tatkozását, a határon túli  
Mezőfényen. A Népdalkör, 
az Öregfiúk Dalárda, a Ha-
gyományőrző Csoport, a Ci-
terazenekar, és az Iránytű 
Klub-zenekar produkcióját 
láthatják az érdeklődők.  
A Fesztivál hétvégéjén a fel-
lépéseken túl továbbá sze-
retnénk megismerkedni a ha-
táron túli irodalmi emlékhe-
lyekkel. Az ötven fős küldöt-
tséggel fel kívánjuk keresni 
egykor Érmindszentnek, ma 
Adyfalvának nevezett tele-
pülésen Ady Endre szülő-
házát, Nagyszalontán Arany 
János emlékmúzeumot, és 
Nagykárolyban a Petőfi 
Sándorhoz köthe-
tő emlékhelyeket. 

Nyugdíjas Egyesület
NEA-KK-PROGRAM 
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Sport - Szabadidő - Életmód 
15 kilométeres gyalogtúra a Bükkalján 

(Cserépfalu – Cserépváralja)
(Az Iránytű Klub elnökének szubjektív beszámolója)

2018. 03. 25-én, 10 óra után, 
az óraátállítás miatt egy ne-
gyedórás csúszással talál-
koztunk a Református temp-
lom és a Községháza között a 
Cserépfalu Bükkalja Presszó 
Étterem parkolójában.
Sajnos az indulásra nógató 
kávékat szűkebb körben, az 
igazoltan távol levő Pesti kü-
lönítmény nélkül fogyasztot-
tuk el.
A települést ölelő váraljai ut-
cán, a lombozat után áhíto-
zó fán mókus cikkázott, a vele 
szembeni portára pedig egy 
morcos cross motoros érke-
zett, akiről nem gondoltuk, 
hogy a hobbija szerepet ját-
szik még később a történe-
tünkben. 
Különféle (Mariann és Gabi 
szerint szebbnél szebb) ku-
tyák hangos csaholása kísért 
ki bennünket a település la-
kott részéről.
Az első látnivalónknál, a bar-
langlakásoknál leteszteltem, 
hogy a túratársak mennyire 
olvassák el az előzetesen kül-
dött felkészülést és tájékoz-
tatást segítő túrafelhíváso-
kat. Feltettem a kérdést, 
hogy miért nevezték el Kis-
Amerikának a puha riolittufá-
ba 1900-as évek elején vájt 
különös lakásokat?
Szomorúan konstatáltam, 
többség nem ismerte a vá-
laszt, mely szerint a gúnynév 
a világválság alatt ragadt rá, 
mivel a környékről sokan ván-
doroltak ki Amerikába, de a 
legszegényebbek csak a falu 
szélén ter-peszkedő kőbe 
vájt lyukakig jutottak. 

A barlanglakásokban nyo-
morúságos körülmények közt 
laktak az 1970-es évekig!
A Kis-Amerikától tanösvény 
jelzései vezettek a felette 
húzódó domboldalba. 
Itt egy kőből épült, jellegzetes 
alakú „Millenniumi kilátóra” 
leltünk. A torony formája egy 
kaptárkőre emlékeztet, s az 
ablakok képezik a fülkéket.
Apró nyílásai a Göncölszekér 
csillag-képét formázzák. 
A dácittufa tömbökből épült 
kilátóba beillesztett régi fa-
ragott kövekkel az egykori 
cserépi kőfaragóknak állíta-
nak emléket. 
A toronyba egy szűk csiga-
lépcsőn mentem fel, és a kis 
ablakokon kitekintve fotóz-
hattam Cserépfalu látképét, 
a környező hegyeket, dom-
bokat, és a lent pihiző tár-
sakat. Majd a helycserével, 
lentről a lőrésszerű ablakokon 
kikukucskálókat.
A település szélén, meglehe-
tősen csúszós, sáros ösvé-
nyen jutunk le Berezdaljai pin-
cesorra. A komikus pingvines 
csoszogás, és az óvatos e-
reszkedés ellenére az első e-
sés jelezte, hogy nem lesz 
egyszerű napunk. 
A különlegesen kiképzett, 
faragott, festett pincék és a 
„Kőporlyuk – Nóta Aréna” lát-
ványa átmenetileg kárpótolt 
bennünket. A cserépi asszo-
nyok innen vitték a „kőport”, 
a Vim-por elődjét a piacra, 
mint súro-lóport értékesíteni. 
A pincesor harmadik soráról 
táblával is jelzett kis ösvény-
ről értük el a Nótaarénát. 

A kétszintes mesterséges tu-
fabarlangban viszont nem 
sok sikerrel próbáltam nótá-
zásra biztatni a társaságot.
Később sem volt sok alkal-
munk dalra fakadni, hisz fo-
lyamatosan küzdöttünk a ba-
kancs marasztaló sárral.
Máriapócson a Hungaricum 
Panzió - Vendégház környé-
két még a pár nappal azelőtt 
összelapátolt hóbuckák sze-
gélyezték, itt meg a Bükkal-
ján, a legnagyobb meglepe-
tésünkre a várt hótömeg he-
lyett a sártenger fogadott 
bennünket. 
Eredetileg a Mész-Berek, Fás 
legelő útvonalon, a Dobi ré-
ten szándékoztunk rátérni a 
Kács - Cserépváralját össze-
kötő Mária Útra. 
Viszont elcsábította a túrázó 
társaságunkat egy valamivel 
könnyebbnek ígérkező eredi 
út, amely hosszan és párhu-
zamosan haladt a kijelölt tú-
raútvonallal. 
Majd egy vadász lesnél pár-
száz méteren, úttalan erdő-
részen hősiesen áttörtünk, és 
leereszkedtünk a kővölgybe.
A svédországi háziasított szar-
vas vadászatról szóló napi 
hírekkel terhelt fejemben, a 
szomjazó állatokat vonzó, a 
lestől balra pár méterre kiala-
kított itatóhely, és a vele 
szemben egy magas fára fel-
akasztott az éhes vadat sok 
esetben utolsó útjukra csalo-
gató modern kukorica szóró 
látványa igen csak erősítette 
bennem a vadászattal 
kapcsolatos eti-
kai kérdőjeleket.
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A sártengert felváltotta a 
látványában fantasztikus kő-
rengeteg. 
Nem hittünk a szemünknek, s 
ha ezt egy filmben látjuk, biz-
tosra vesszük, hogy nem Ma-
gyarországon vagyunk. 
A Szurdok elnevezés sem volt 
véletlen, s az áthaladást a 
mohás kövek, kidőlt fák, és a 
meredek oldalon a keskeny 
jelzés nélküli ösvényszerűsé-
gen az avartakaró alatt meg- 
búvó havas fagyott talaj is 
nehezítette, és félelmessé 
tette. 
A szurdokból le és kiérve pe-
dig a változatosság kedvé-
ért, egy vizes, lápos, terület, 
majd újra a már megszokott 
energiát zabáló sáros út 
fogadott bennünket.
Talán így nem csoda, hogy 
az eredetileg tervezettől el-
térően sem a túraúttól balra 
található Cserépváral ja 
Mangó tetői és Kis kúti kap-
tárkövekhez, sem jobbra a 
Vár-hegyen a Cserépvár 
romjaihoz már nem mentünk 
fel.
Férfiasan be kell vallanom a 
leggyengébb láncszem én 
voltam. Ugyanis minden túrát 
követően a bal térdhajlítóm 
egy kissé begyulladt, de itt és 
most már az első kilométerek 
után. Így s már csak és egyre 
nehezebben húztam a lá-
bam, és vonszoltam magam. 
A csapat többi tagjának sem 
volt kedve, és ereje ezen 
látványosságok megtekinté-
sére, így azzal vigasztalód-
tunk, hogy lesz miért ide (is) 
visszajönnünk!
A szép, hangulatos település-
re leereszkedni sem volt egy-
szerű, s a vizeink is elfogytak. 
A település központ frissen 
csobogó tündéri kis-patakja 
biztosította a folyóvizet a ci-
pőink valamilyen szintű meg-
tisztításához. 

Nem szerettünk volna sáros 
lábbal belépni, az impozáns 
méretű a projekttáblák sze-
rint bősé-ges EU-s forrásokból 
felújított turisztikai központ – 
éttermébe. Jó magyar szo-
kás szerint viszont zárt ajtókra 
találtunk.
Szerencsére fentebb egy 
vendéglátóegység nyitva 
volt. Itt Dani, és Ildi átvállalta 
a későbbi vezetést, ezért 
fájdalomcsillapítás okán el-
kezdtem sörözni. Már az is 
felmerült, hogy inkább körbe 
a gyorsabb haladást lehető-
vé tevő műúton a többiek el-
mennek az autókért, és vissza 
jönnek értem, de a sportolói 
büszkeségem a továbbha-
ladásra biztatott.
Rábeszéltem a többieket, 
hogy maradjunk a két tele-
pülést összekötő földúton, 
aminek a járhatóságát tűr-
hetőnek jósolta a pultos 
hölgy. Igaza is lett volna, 
csakhogy Cserépváralja Bar-
langlakásokat követő műút-
ról letérve, az egyre keske-
nyedő ösvényt vághatta 
össze a cserépfalui cross mo-
toros, akit sűrűn emlegettem.
Tényleg megváltás volt a be-
tonútra kiérni, s a települést 
jelző táblánál egy –két meg-
könnyebbült fotót, és szelfit 
készíteni. 
A parkolóhoz érve, a presszó-
ban elfogyasztott búcsúita-
lok közben egységes volt a 
vélemény, ez a túránk volt ez 
évben a legnehezebb, a leg-
hosszabb, de egyben a leg-
nagyobb és legösszetettebb 
élményt nyújtó is. 
Sokat és sajnálkozva emle-
gettük a Csehországban tar-
tózkodó Attikát. (S Lalát is, aki 
ha jön, még lehet, hogy most 
is ott botorkálna félúton a kö-
vek közt. :))
Kovács János
túraszervező

A Középkori Templomok Útja 
Egyesület meghirdeti az év 
negyedik örökségtúráját, a 
Szent László örökségtúrát. 
A három napos túra június 15-
17. között halad keresztül a 
Felső-Tisza-vidék rétközi, bod-
rogközi és nyíri mezőségi tája-
in. A Szent László örökségtú-
rán a Felső-Tisza-vidék Szent 
Lászlóhoz kötődő emlékhe-
lyeit járjuk végig. 
Az örökségtúra résztvevői 
megismerkedhetnek a Felső-
Tisza-vidék legjelentősebb ré-
gészeti emlékeivel, váraival 
és kastélyaival. Közép-Euró-
pa legimpozánsabb földvá-
rával Szabolcsban, Magyar-
ország egyik legszebb kasté-
lyával Tiszadobon, a Kárpát-
medence leggazdagabb 
honfoglalás kori régészeti le-
lőhelyével Karoson, az Alföld 
két legszebb és legkorábbi 
reneszánsz várkastéllyal Va-
ján és Pácinban, s emellett el-
látogatunk az ország leghíre-
sebb rotundájához Karcsán.
Az örökségtúra önköltséges, 
a túra időtartama alatt ke-
rékpáros túravezetést, ide-
genvezetést, szervízszolgál-
tatást, valamint a vajai, páci-
ni és tiszadobi-kastélyokba in-
gyenes belépést és tárlatve-
zetést biztosítunk.
Az önköltség pontos mérté-
két a regisztráció folyamán 
ismertetjük a jelentkezőkkel, 
mivel még zajlanak az egyez-
tetések a szolgáltatókkal.
Regisztrációs határidő: 
június 10. kozepkoritemplo-
mokutja @ gmail.com
Kerékpárosbarát üdvözlettel
Deák Attila és 
Dobos Péter 
túravezetők

Kedves Túratársak!
Kedves 

Örökségtúrázók!
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„A Kislétai Zsidók Történetéből” 
című anyag összeállítása után 
2017 év őszén készítettem el a 
Kislétai Zsidó Emlékmű tervét.
Az emlékmű formáját meghatároz-
ta, a 39 áldozat feliratának hely 
szükséglete. A Kislétai Zsidó Em-
lékmű elöl, s felülnézetének elké-
szítése, a feliratok összeállítása u-
tán a megvalósítás költségéről Do-
mokos Sándor nyírbogáti kőfara-
góval egyeztettem. A megállapo-
dást az emlékműre, két emléktáb-
lára vonatkozó később kötöttük 
meg.
A Kisléta Község Önkormány-
zatához a Zsidó Emlékmű fel-
állítási és Papp Bertalan, Gencsy 
Albert emléktábláinak elhelye-
zési engedélyre vonatkozó levele-
met 2018. 01. 25.-én írtam meg. 
A polgármester úrral többször 
tárgyaltam, a képviselőtestület több 
esetben napirendre tűzte, a pozitív 
választ szóban kaptam meg. 
A Gencsy Albert emléktáblájának a 
Gencsy Kastélyra vonatkozó kihe-
lyezési engedély megadása céljá-
ból több levelet kellett elküldeni, 
először a Szociális és Gyermekvé-
delmi Főigazgatóság Szabolcs-
Szatmár-Bereg Megyei Kirendelt-
séghez fordultam, választ a Főigaz-
gatóságtól kaptam, ezt követően a 
Magyar Nemzeti Vagyonkezelő 
Zrt.-hez kellett fordulni.
Az emlékmű és az emléktáblák 
anyagi fedezetének biztosításá-
nak szervezését magamra vállal-
tam. 
Az emlékmű alapjának elkészítését 
a Polgármesteri Hivatal vállalta, 
amely 150.000 forinttal csökken-
tette a költséget. Domokos Sándor 
kőfaragóval 1.167.000 Ft.-ben ál-
lapodtam meg, 200.000 Ft.- előleg 
megfizetése mellett. 

A Költségek legalább részbeni fe-
dezésére, 2017 novembere óta 
több helyen próbálkoztam támo-
gatást keresni. Többek között a 
Kislétai Egyházaknál, de sajnos 
nem tudták a megnyert pályázata-
ikba az emléktáblák 50-60 ezer fo-
rintos költségeit sem beilleszteni. 
Az megvalósításra vonatkozóan 
Kovács János az Iránytű Klub 
elnök meg is jegyezte, hogy nem 
szerencsés az anyagiak ilyen mérté-
kű magamra vállalása. Ugyanakkor 
a sors, a jó szándékú törekvésem, az 
Iránytű Gazdaságfejlesztő Klub 
pályázatának köszönhető Magyar-
országi Zsidó Örökség Közalapít-
vány 400.000 forint támogatása, s a 
fennmaradó összeg, a Kislétáról 
elszármazott Hajdu Károly, a kislé-
tai Pénzes Sándor Károly, és jóma-
gam közös vállalása lehetővé tette, 
hogy a Kislétai Zsidó Áldozatok 
Emlékművénél az áldozatokra mél-
tón emlékezzünk, a Kisléta Község 
történetének kiemelkedő, példaér-
tékű Papp Bertalan református 
kántor-néptanító, és Gencsy Albert 
többször megválasztott országgyű-
lési képviselő emléktáblái előtt 
tiszteleghessünk, emléküket ápol-
hassuk.
A beszélgetések alkalmával el-
hangzott, hogy sok egy napra ennyi 
mindent betervezni.
Viszont az első perctől fontosnak 
tartottam a tudományos, ünnepi 
megemlékezést a Kislétai Zsidó 
Áldozatokról, Papp Bertalanról és 
Gencsy Albertról, valamint az em-
lékmű felállítását, s emléktáblák 
elhelyezését. 
Az útókor le van maradva Kisléta 
Község helytörténetének feldol-
gozásában, a kiemelkedő, példa-
értékű, fényes időszakok, szemé-
lyek emlékének ápolásában.

Kovács János Csaba az a sokol-
dalú szakember, aki Máriapócs, 
Pócspetri, Kisléta vonatkozásá-
ban önzetlenül sok-sok munkát 
felvállal a kisebb-, nagyobb kö-
zösségekért, a községekért. 
A helytörténeti munkám során fá-
radságot nem kímélve, önzetlenül, 
a „Kislétaiakért mindent” elvem 
mellé állt, felül múlva sok Kislétait 
is. Hogy miben nyilvánul ez meg? 
Nos egy részét felsorolom: 
1. A Magyarországi Zsidó Örökség 
Közalapítványhoz pályázatot lehe-
tett benyújtani az emlékmű támo-
gatásra. János felvállalta, hogy in-
gyen, térítésmentesen a pályázatot 
elkészíti. Egy milliót igényeltünk, s 
nagy meglepetésünkre, örömünkre 
400.000.- forintot nyertünk. S az 
elszámolást is térítésmentesen vég-
zi el, az Iránytű Klub pedig mege-
lőlegezte ez az összeget. 
2. A nyert pályázatnak megfelelően 
új meghívót készített, s kifüggesz-
tésre alkalmas A/3-as plakátot is. 
3. „Emlékezzünk, hogy emlékez-
tessünk” címmel zenés, irodalmi, 
történelmi színvonalas emlékmű-
sort állított össze és a jelenlévők 
nagy megelégedés mellett, köny-
nyekkel jutalmazták az előadást.
Tudom, hogy az Iránytű Klub-Ze-
nekar-, a Pócspetri Nyugdíjas E-
gyesület Énekkar tagjai a lelkese-
désen túl, fáradságot, anyagiakat, 
időt nem számítva, a májusi ünne-
peket, a ballagást, az anyák napját, 
a templom búcsút is megoldva, 
szívvel, lélekkel készültek a Kislé-
tai Emlékműsorra. Többségük még 
arra is szentelt időt, hogy az Emlék-
műhöz elsétáljon és megnézze azt.
Igaz, hogy tiszta szívvel, lelkem 
mélyéből átérezve feje-
zem ki köszönetem, 
de tudom, ez kevés. 

Pénzes László: Kislétai emlékmű-, emléktáblák 
átadásának ünnepe /2018.05.06./

Petri Hírek
Ünnepi melléklet

2018. május.
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Bízom benne, hogy az Iránytű 
Klub-zenekar magas színvonalú, 
országos szinten is kiemelkedő, 
nemzetközi szinten is elismert 
műsorait, rendezvényeit egyre 
többen értékelni fogják nem csak 
szavakban, hanem tettekben is. 
4. János a sok munkája mellett a 
műemlék fényképét tartalmazó 
boros és a hamvas szilvapálinka 
címkét is megszerkesztette, nyom-
dában elkészítette, s meglepeté-
semre ajándékként az ünnepségre 
fel is ajánlotta. 
Kovács János Csaba sokoldalú 
szakember, több könyv szerzője, 
emlékműsorok szervezője, rende-
zője, verselője, kisebb-nagyobb 
közösségek vezetője, működtetője, 
a zene és vers iránti elkötelezett, a 
sokoldalú sportember az eddigi 
munkája, munkásága alapján bát-
ran állítom, hogy valamennyiünk 
számára értéket teremt, történel-
met-, példaértékű munkát végez.
Továbbra is sok sikerélményt, jó 
egészséget kívánok Számára.
Az ünnepség meghívó tervezetét 
2018.03.26-ra állítottam össze. A 
programban szereplő szervezetek-
kel, személyekkel személyesen, 
telefonon, e-mail-en igyekeztem a 
kapcsolatot felvenni. S végleges 
meghívók is elküldésre kerültek. 
Az emlékművet, az egyik emlék-
táblát a Kislétai Református Egy-
házközség templomához közel 
terveztük elhelyezni, ezért az 
Ökumenikus Istentiszteletet, a 
szakmai ünnepi megemlékezést, a 
több, mint hétszáz éves református 
templomba szerveztük. 
A Kislétai egyházközségek lelké-
szeivel személyesen vettem fel a 
kapcsolatot. 
Szerencsi Imréné református lel-
késznek, Orosz Árpád görög ka-
tolikus papnak, Pásztor Károly 
pápai prelátus, Máriapócsi ny. 
plébánosnak a segítő szándékú 
hozzáállásukat hálásan köszö-
nöm. Ferber Györggyel a Nyí-
regyházi Zsidó Hitközség ügy-
vezető elnökével  is folyamatosan 
kapcsolatban voltam, neki köszön-
hetjük, hogy a Nyíregyházi- és a 
Debreceni Hitközségtől az ünnep-
ségen többen részt vettek. 

A szervező munkámban a Mária-
pócsi II. János Pápa Idősek Ott-
honában élő 95 éves Brenner Bé-
láné, Erzsike néni Ausczvitzi túl-
élő –akivel személyesen kétszer 
beszélgettem–, és két fia Brenner 
Miklós, Brenner Béla telefonon 
keresztül több témában segítsé-
get nyújtottak. Köszönöm Erzsi-
ke néni, minden jót kívánok! 
Az ünnepi megemlékezésen, az 
Ökumenikus Istentiszteleten, az 
emlékmű-, az emléktáblák átadási 
ünnepségen, a Kislétán lakók 
mellett jelentős létszámban voltak 
jelen a Kislétáról elszármazottak, a 
Nyíregyházi-, Debreceni Zsidó 
Hitközségtől, a meghívott vendé-
gek részéről. 
Az ünnepség színvonaláról többen 
személyesen kifejezték az elisme-
résüket, Dr. Riczu Zoltán egyetemi 
tanárnak a tudományos ünnepi 
megemlékezése a Zsidó Áldoza-
tokról méltóan szolgálta a Kislétai 
39 zsidó áldozat emlékét, Dr. Bát-
hory Gábor múzeumigazgatónak a 
tudományos ünnepi megemléke-
zése Papp Bertalan kántor-néptaní-
tóról, Gencsy Albert országgyűlési 
képviselőről hűen tükrözték Kislé-
ta történetének példaértékű őseit.
Az emlékműnél mondott köszön-
tők, emlékezések, leleplezése, 
megáldása, megszentelése, koszo-
rúzása, zsidó szokás szerinti kövek 
elhelyezése méltóan szolgálta az 
emlékezést, a tiszteletadást. 
Nagy öröm lenne számomra, ha 
megvalósulna polgármester úr által 
is idézett Anne Frank szavai: 
„LEGYEN IGAZSÁGOSSÁG, ÉS 
MINDENKI RÉSZESÜLHESSEN 
IS BELŐLE.”

Ökumenikus Istentisztelet a 
Kislétai református temp-
lomban.
Az Ökumenikus Istentisztelettel 
szerettük volna biztosítani a refor-
mátus-, görög katolikus-, római ka-
tolikus-, zsidó egyházak híveinek, a 
nem hívőknek, a Kislétáról elszár-
mazottaknak, a Kislétához kötő-
dőknek, a vendégeknek közös em-
lékezését, a zsidó áldozatokra, a 
példaértékű Kislétai ősök emléké-
nek ápolását. 

A református templom közel 700 
éves, legrégebbi épülete Kislétá-
nak, 1336-ban Szent János apostol 
tiszteletére, római katolikus temp-
lomként szentelték fel, 1567-ben a 
reformáció időszakában, a Helvét 
Hitvallás elfogadásával a Kislétai 
Református Egyház tulajdonába 
került, 1671-1704 között újra a 
római katolikus egyház tulajdoná-
ban volt, majd az 1704 évi Ónodi 
Országgyűlés után a Kislétai 
Református Egyház használja. 
A református templom története 
alapján a Kislétai lakosok jelentős 
része a római katolikus, a reformá-
tus, a helvét hitvallás ősein keresz-
tül kötődik a jelenlegi református 
templomhoz. A családom története 
is jól szemlélteti a Kislétai változá-
sokat. Az apai dédnagymamám és 
édesapám után római katolikusnak 
kereszteltek. Az apai dédnagyapám 
és üknagyapám helvét hitvallású-
ként az 1700-as években a Kislétai 
református templomba járt imád-
kozni, ezt megtudva a különböző 
egyházak iránti érzéseim jelentő-
sen megváltoztak. 
Az Ökumenikus Istentiszteleten a 
résztvevők között jelen volt: Dr. 
Simon Miklós a térség országgyű-
lési képviselője, Dr. Simonné Dr. 
Rizsák Ildikó Nyírbogát nagyköz-
ség polgármestere, Pénzes Sándor 
Károly Kisléta polgármestere fele-
ségével. A Nyíregyházi Zsidó Hit-
község képviselete nevében Ferber 
György ügyvezető elnök, Asztalos 
Károly rabi, Éliás Viktor kántor, 
plusz két hitközségi tag, Tóth-Ábri 
Péter fényképész, a Debreceni 
Zsidó Hitközséget három fő kép-
viselte, közöttük Brenner Béláné 
Auschvitz túlélő fia Brenner Mik-
lós. Gencsy Albert dédunokái Gen-
csy Klára Bethlen Béláné, Ráczné 
Gencsy Éva és két közeli hozzátar-
tozó. A 168 ÓRA Közéleti Hetilap 
főszerkesztője feleségével és egy 
hozzátartozóval. A Kelet-Magyar-
ország újságírója. A Kislétáról el-
származottak részéről jelen voltak: 
Hajdu Károly feleségével, leányá-
val, Dr. Rácz Ilona, Pénzes József 
MH ny. ezredes feleségével, és 
Pénzes József testne-
velő tanár. Petr
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Az Ökumenikus Istentiszteletet 
Szerencsi Imréné református lel-
kész vezette, közre működött O-
rosz Árpád görög katolikus lel-
kész, Éliás Viktor zsidó kántor.
Az egyházi szertartás után Sze-
rencsi Imréné református lelkész 
felkért, hogy az ünnepi megem-
lékezés programját vezessem le.
A köszöntőmben és az ünnepi 
megemlékezés programjával 
kapcsolatban a következőket 
mondtam:
 „A Kisléta Község Története Civil 
Szervezet nevében Isten Áldását 
kérve tisztelettel köszöntöm az Ö-
kunemikus Istentisztelet résztve-
vőit. Úgy érzem, hogy a Kisléta 
Község Lakosainak, Kislétáról el-
származottaknak, Kislétához kötő-
dőknek, Kisléta Község helytörté-
neti kutatójának nagy megtisztel-
tetést, lelki megnyugvást jelent; 
hogy az Ökumenikus Istentiszte-
leten, Emlékmű átadásával, Em-
lékműsorral, a jelenlévő vendége-
inkkel ünnepélyesen emlékezhe-
tünk meg a Kislétai 39 zsidó áldo-
zatról. Valamint a Kisléta Község 
történetének kiemelkedő, példaér-
tékű Papp Bertalan református 
kántor-néptanító, Gencsy Albert 
többször megválasztott országgyű-
lési képviselő átadásra kerülő 
Emléktábláinál fejezhetjük ki tisz-
teletünket, és ápolhatjuk emlékü-
ket.
Tisztelettel köszöntöm Szücs A-
nasztáziát a Dr. Jósa István Ál-
talános Iskola tanulóját, aki Re-
viczky Gyula Imakönyvem című 
versét fogja előadni. A vers törté-
netéhez tartozik, hogy 5 ével koráb-
ban Fekete Jóskával a kislétai zsidó 
családokra emlékeztünk.
Davidovics  Jutkával együtt járt a 
Római Katolikus Elemi Iskolában, 
akit édesanyja leánykori neve után 
Króhn Jutkának is hívtak. A 9 éves 
Jutkát a szüleivel 1944. április 23-
án a Nyírtelek melletti Varjulaposra 
lovas kocsival, csendőrök kíséreté-
vel gyűjtőtáborba vitték. Az Anyák 
napján Jutka szavalta volna az 
Imakönyvem című verset. 
A tragikus események miatt sajnos 
erre nem kerülhetett sor, a vers 
mondását Fekete Jóskának adta át, 

ő még 80 évesen is szépen mondta. 
A verssel emlékezünk Jutkára és 
sorstársaira, az Anyák napján tisz-
telegjünk az Édesanyák előtt is.
Tisztelettel köszöntöm az Ünnepi 
Megemlékezések előadóit. Dr. Ri-
czu Zoltán egyetemi tanárt, Dr. Bát-
hory Gábor múzeumigazgatót. A 
vers után kérem, szíveskedjenek az 
Ünnepi Megemlékezést megtar-
tani.
Végezetül azt kívánom a kislétaiak-
nak, hogy Kisléta történetéből 
tanulva LEGYEN MINDENKI-
NEK ALKOTÓ MUNKÁJA, 
TISZTESSÉGES MEGÉLHE-
TÉSE, ERKÖLCSILEG TISZ-
TA KÖZÉLETÜK, ÉLHETŐBB 
KISLÉTÁJUK!
Köszönöm szépen.”

A Kislétai Zsidó Áldozatok 
Emlékmű átadási ünnepsé-
ge.

Az Ökumenikus Istentisztelet u-
tán 11 órakor a volt Református 
Elemi Iskola előtt kezdődött a 
Kislétai Zsidó Áldozatok Emlék-
művének átadási ünnepsége. 

A Magyarországi Zsidó Örökség 
Közalapítvány Kuratóriumának 
Elnöke, Szabó György Budapestről 
ekkor érkezett meg. Az üdvözlése 
után mivel Szücs Szabó László nem 
érkezezett meg felkértem, hogy az 
emlékmű leleplezésében vegyen 
részt, amit elfogadott. 
A Szózat elhangzása után az ünnepi 
köszöntőt Kisléta Község polgár-
mestere, Pénzes Sándor Károly 
mondta. 
A terület országgyűlési képviselő-
je, Dr. Simon Miklós a jelenlévők 
köszöntése mellett kifejtette, hogy 
a térség példaértékű múltjának 
feltárásában szeretné, ha előbbre 
haladnánk. 
A Kislétai születésű Mezei József 
festőművész, Petőfi Sándor barát-
jának emlékművét, a Kislétai Zsidó 
Áldozatok Emlékművét, emléktáb-
lákat példaértékűnek tartja, a tér-
ségek községeinek helytörténe-
tének nyomtatásban történő meg-
jelenítését szorgalmazta.
A Magyarországi Zsidó Örökség 

Közalapítvány Kuratóriumának 
Elnöke, Szabó György az ünnepi 
köszöntőjében megemlítette, hogy 
ősei révén a térségből származik.
Ezt követően a pészach 8 napos 
zsidók tavaszi ünnepével, a szaba-
dulás ünnepével is foglalkozott. 
A tavaszi április 2 és 10 közötti 
ünnepet hamar követte az április 
16.-a, amikor a Kislétai zsidókat is 
lovas kocsival gyűjtőtáborba vitték 
és áldozatokká váltak. Többek 
között felhívta a figyelmet a ma is 
leselkedő antiszemitizmusra.
A Kislétai Zsidó Áldozatok Emlék-
művét a Kisléta Község polgár-
mestere, Pénzes Sándor Károly és a 
Magyarországi Zsidó Örökség 
Közalapítvány Kuratóriumának El-
nöke, Szabó György leplezte le.
Ezt követően a Kislétai Református 
Egyház lelkésze, Szerencsi Imréné, 
a Kislétai Görögkatolikus Egyház 
lelkésze, Orosz Árpád, a Római 
Katolikus Fiókegyháztól Pásztor 
Károly pápai prelátus, ny. plébá-
nos, a Nyíregyházi Zsidó Hitköz-
ség rabija Asztalos Károly, kántora 
Éliás Viktor szentelte-, áldotta meg.
Kislétai Zsidó Áldozatok Emlék-
művét megkoszorúzta: 
Pénzes Sándor Károly Kisléta 
Község polgármestere, Dr. Simon 
Miklós térség országgyűlési kép-
viselője, Szabó György Magyar-
országi Zsidó Örökség Kuratórium 
Elnöke, Orosz Mihályné Kisléta 
Község Kéviselőtestületének tagja, 
Hajdu Károly Kislétáról elszár-
mazott. A Nyíregyházi Zsidó Hit-
község képviselői, Ferber György 
ügyvezető elnök, Asztalos Károly 
rabi, Éliás Viktor kántor és zsidó 
hittársai a zsidó hagyományoknak 
megfelelően az emlékműnél követ 
helyeztek el.
A koszorúzás után az Emlékműven 
lévő idézetet Nyisztor Andrea köz-
vetítette: „A Kisléta Község zsidó 
áldozatai a mindennapjaikat bé-
kében, megértésben, harmóni-
ában Kislétán élték. A közösség 
jelenéért, emberibb jövőjéért ta-
nultak, dolgoztak. Egy ember-
telen korszak áldozatai lettek. 
Éljünk és cselekedjünk úgy, hogy 
soha többé elő ne 
forduljon.” Petr
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A Kislétai kántor-néptanító 
Papp Bertalan emléktáblá-
jának átadása.
Papp Bertalan Kislétai reformá-
tus kántor-néptanító, az 1848-49-
es szabadságharc tüzér őrmeste-
re, a Tanítói Özvegy Árva Gyám-
pénztár megalapítója, az első 
gyermekmenhely működtetője, a 
Vidéki Felekezetnélküli Népne-
velési Egyesület kezdeményezője.
Az emléktábláját a volt Kislétai Re-
formátus Elemi Iskola falán lelep-
lezte Birta Ferencné a Dr. Jósa Ist-
ván Általános Iskola intézményve-
zetője, Bagaméri Lajos nyugdíjas 
pedagógus, megszentelték-megál-
dották a Kislétai egyházak lelkészei 
Szerencsi Imréné rf., Orosz Árpád 
grk. lelkész, Pásztor Károly ny. rk. 
plébános, koszorút helyezett el 
Szerencsi Imréné rf. lelkész, Birta 
Ferencné általános iskola vezetője.

A Gencsy Albert földbirto-
kos, országgyűlési képviselő 
emléktáblájának átadása.
Gencsy Albert Kislétai földbir-
tokos, a térség többször megvá-
lasztott országgyűlési képviselő-
je, az ev. ref. egyházmegye ta-
nácsbírája, gondnoka, Nyírvíz 
Szabályozó Társulat Választ-
mányi tagja, Szabolcs vármegye 
törvényhatóságának örökös tag-
ja, Szabolcsi Agarász Egyesület 
Elnöke, Kossuth Lajos hamvai-
nak egyik hazahozattatója.
Az Emléktáblája a Kislétai Gencsy 
Kastély keleti, főhomlokzatán ün-
nepélyesen került átadásra.
A Gencsy Albert emléktábláját a 
Kislétai Református Egyház lel-
késze, Szerencsi Imréné áldotta 
meg, koszorút helyezett el Pénzes 
Sándor Károly Kisléta Község pol-
gármestere, Dr. Simon Miklós, a 
térség országgyűlési képviselője, 
Ráczné Gencsy Éva, Bethlen Bé-
láné Gencsy Klára dédunokák, a 
Sz.-Sz.-B. megyei Harmónia Egye-
sített Szociális Intézmény vezetői.
A koszorúzás után Bethlen Béláné 
Gencsy Klára köszöntötte a jelenlé-
vőket és kifejezte a köszönetét a 
dédapjuk, Gencsy Albert emléktáb-
la ünnepélyes átadásáért. 

Az Iránytű Gazdaságfejlesztő Klub „Kisléta község holokauszt zsidó ál-
dozataira méltóképpen megemlékező emlékmű állítása, ünnepélyes áta-
dása” programjának keretében, az Iránytű Klub-zenekarunk „Emlékez-
zünk, hogy Emlékeztessünk” zenés irodalmi – történelmi sorozata része-
ként egy újabb emlékműsorral készült. Több hónapos próbák során for-
málódtak a számok, és a téma miatt nehéz szüléssel állt össze az a műsor, 
amelyet az Emlékműavatás résztvevői láthattak hallhattak. 
Roskadozó térdekkel, vérző lélekkel, és könnyes szemmel indulunk el az 
emlékek útján, az alábbiak szerint:
 Zsidó Himnusz
 Vers: Megemlékezés a holocaust áldozataira - Kovács Fanni Nyí-

regyházi Egyetem, Hittudományi Főiskola hallgatója 
 Vetítés: „Erzsike néni, egy holokauszt túlélő Nyírbátor közeléből” - 

„Az Élet Menete” Alapítvány kisfilm Brenner Béláné Roth Erzsé-
betről (1923-ban Penészleken született, ma Máriapócson él)

 Megzenésített versek, dalok, (Harangjáték; Nem látlak én téged 
többé; Hova tűnt a sok virág; Miért hagytuk, hogy így legyen, Zsoltár 
Anyámnak; Egy angyal mindent lát; Rosenberg Dani) és Scheiber 
Sándor beszédéből részletek 

Az Emlékműsor végén Szabó György a Magyarországi Zsidó Örökség 
Közalapítvány Kuratórium Elnöke fejezte ki a magas színvonalú, tartal-
mas emlékműsorért a köszönetét, elismerését. A jelen lévők tapasztalhat-
ták, láthatták, érezhették Szabó György mélyreható érzéseit. Sokan 
könnyekkel jutalmazták a felejthetetlen történet, a zsidó áldozatok 
emlékére összeállított és előadott emlékműsort.
A zenés irodalmi - történelmi műsorban közreműködők:
Az Iránytű Klub-zenekar Nyugdíjas Énekkarának tagjai: Májer Józsefné; 
Császár Józsefné; Vanczák Jánosné; Hefling Antalné; Májer Andrásné; 
Konzili Józsefné; Májer Józsefné; Kerékgyártó Andrásné; Kocsis Ferenc-
né; Suller Tiborné; Demeter Ferencné; Miterli Jánosné; Somos József; 
Sitku József; Májer József; Holp György; Májer József; és Májer András.
Az Iránytű Klub-zenekar tagjai: Sitku Angéla művészeti vezető, ének; 
Baloghné Kövesdi Anita ének; Kovács Fanni vers; Sitku (Vilu) Zsolt 
ének; Tamás György konga, cajon, ének; Linzbold János tangóharmo-
nika, ének; Balogh Béla furulya, szájharmonika, ének; Bukta János zenei 
vezető, akusztikus gitár, és ének; valamint Kovács János Csaba a csapat 
szervező/verselője, az "Emlékezzünk, hogy Emlékeztessünk" zenés 
irodalmi-történelmi műsorok összeállítója, szerkesztője.

Petr
i Hírek

11.o.

„EMLÉKEZZÜNK, HOGY EMLÉKEZTESSÜNK" 
zenés irodalmi - történelmi műsor

2018. május 06. 12.00 
Kisléta Krúdy Gyula Művelődési Ház 


