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Állandó programok
– Gyermeksarok: játszótér, állatsimogató és farmparty gyerekeknek.
– Mercedes tesztdrive (szombat–vasárnap): 12 órától iratkozás, 13 órától vezetés.
– Helyi termelők vására: termelői vásár több, mint 50 résztvevő termelővel.
– Zabasarok: az AgroMania kiállításra a Petry hozza a legfinomabb falatokat.
Kövessétek az illatokat.
– Kiállítás: Mezőgazdaságunk múltja – Kurkó János gyűjteményéből.

2019. május 18., szombat
10.00 Kapunyitás
13.00–14.00 Hivatalos megnyitó

Régi hálatáblácskák a csodatevő Szűzanyának a pócsi templom falain

a könnyek. A könnyezés kisebb
szünetekkel egy egész hónapig
tartott, miközben olyan hideg volt,
hogy a kehelyben a bor és a víz is
megfagyott. Az egyházi vizsgálat
eredményeként harminchat tanú
egybehangzóan esküdött a könynyezés valódisága mellett. A hírre
I. Lipót császár elrendelte, hogy a
könnyező ikont szállítsák Bécsbe.
A kegyképnek a Szent István vértanúról elnevezett dómba történő
elhelyezése napján, 1697. szeptember 11-én Savolyai Jenő herceg
Zentánál döntő vereséget mért a
törökökre. Lipót császár 1701-ben
Pócsnak adott bullájában maga is
tanúsítja: 1697-ben Európa keresztény népeit a pócsi Mária csodatevő erejébe vetett hit és ima segítette
a győzelemhez. Így tehát az eredeti
könnyező kegykép a bécsi dóm
déli oldalhajójának márványbaldachinja alatt kapott örökre szóló
elhelyezést.

Pócson a másolat is
könnyezni kezdett

Az egyházközség zokon vette a
könnyező Mária-kép császári városba való elszállítását nem nyugodva abba, hogy egy önkényes
uralkodói intézkedés megfosztotta
szeretett és tisztelt kegytárgyától. Békítésül a császári udvar az
ikonról másolatokat készíttetett,
amelynek egyikét a kép eredeti
helyére, Máriapócsra küldte. Sem
az eredeti, sem a másolatok soha
többé nem könnyeztek, kivéve azt,
amelyik Pócsra került. 1715. augusztus 1-jén a könnyek több órán
keresztül folytak az Istenanya szeméből, amelyet ismét több százan
tanúsítottak. A kegykép harmadik
és egyben utolsó könnyezése 1905.
december 3-án kezdődött, és az év
utolsó napjáig tartott, kisebb nagyobb megszakításokkal.
A zarándokok elmondása szerint a máriapócsi ikont adományok vették körül még a múlt század derekán is. Mindezek mellett
otthagyott mankók, görbe botok
bizonyítják a csodába illő gyógyulásokat, de sokáig hálaékszerek is
díszítették a képet. Amikor az ikonmásolatot is restaurálták, lekerültek róla a hálaajándékok, amelyek

már szinte eltakarták az egész festményt. Ezen értéktárgyakat a kegyoltár mellett üvegtárolókban őrzik.
Egy érmelléki keresztalj a bécsi
döntés után is látta könnyezni…

Milyen nyelven imádkoznak
ma a görögkatolikusok?

Ma Partiumban csak Nagykárolyban, az érmelléki Csokalyon és
Nagyváradon tartanak magyar
nyelvű liturgiákat, holott a Fekete-Körös menti településeken
és az Érmelléken is sok magyar
görögkatolikus él, aki a magyar
reformátusok szerint ruszin vagy
román, de semmiképp sem magyar. A történelem furcsa fintora,
hogy azzal a gesztussal, mely szerint a nagyváradi püspökség nem
helyez ki minden településre magyarul tudó papot, a múlt századi

→A történelem furcsa
ﬁntora, hogy azzal a
gesztussal, mely szerint
a nagyváradi püspökség
nem helyez ki minden
településre magyarul
tudó papot, a múlt századi ortodox eljáráshoz
hasonlóan a magyar görögkatolikusok erőszakos
románosítását segíti elő.
ortodox eljáráshoz hasonlóan a
magyar görögkatolikusok erőszakos románosítását segíti elő. Ezzel
tulajdonképpen a nagyváradi egyházmegye saját magát fosztja meg
híveitől. A magyar hívek, mivel felmenőik évszázadokig ezt a vallást
gyakorolták, visszasorolnának az
őseik által gyakorolt régi valláshoz, ha lenne magyar liturgia is.
De ez senkinek nem érdeke.
Érthetetlen ez a hozzáállása a
váradi egyházmegyének is, mert
minden felekezet imádkozhat a
maga nyelvén, csak a magyar görögkatolikusok nem. A felsorolt
néhány kivétel sokak szerint csak
kirakat a pénzbeli támogatások
megszerzésére – összegzett számunkra egy görögkatolikus pap
elhallgatva nevét és szolgálati helyét – bizonyára nem alaptalanul.

Agrárakadémia-előadások:
14.00–15.00 Azomureș SA: Azomureş, mint mérföldkő a helyi és nemzeti gazdaságban (RO)
15.00–16.00 CENTI Cluj-Napoca: Oportunități de internaționalizare prin afaceri
și inovare pentru firmele din Transilvania – Simona-Clara Bârsan, a CENTI Kolozsvár
igazgatója (RO)
16.00–17.00 Könyvbemutató: Agricultura (Club România kiadó) – Marius Stoian (RO)
17.00–18.00: Nucifere Regia SRL: Cultivăm livezi de bunăstare! – Tóth József (RO)
18.00–19.00: Digitális Székelyföld – Lehetőség a papíron túl – Rácz Attila (HU)

2019. május 19., vasárnap
10.00–11.00 Mirdatod Prod SRL: Drumul brânzei Telemea de Ibănești
spre Uniunea Europeană – Bumb Nicu Aurel (RO)
11.00–12.00 SC IRUM SA: Noul tractor agricol românesc
– Ioana Cristescu – PR-szakember (RO)
11.00–13.00 UBM Feed Romania SRL: Takarmányozási kihívások
a borjúnevelésben – Benedek Alpár, szarvasmarha-szaktanácsadó (HU)
13.00-14.00 USAMV Cluj: USAMV Cluj-Napoca – Tradiţie şi modernitate
– prof. dr. Roxana Vidican – a Mezőgazdasági Kar dékánja (RO)
14.00–15.00 Sapientia EMTE, Marosvásárhely – Dísznövénytermesztés helyzete
Maros megyében – dr. Kentelky Endre (HU)
15.00–16.00: Milvus Group: Mezőgazdaság – a természettel együtt vagy ellenében
– a döntés a gazdáké – Kelemen Katalin, Papp Tamás (HU)
16.00–17.00: Milvus Group: Vadkárokról másképp – Miről mesél a másik szemszög?
– Domokos Csaba (HU)
17.00–18.00: Sikertörténetek: Varga István (Kund) / Suciu Petrică (Alsóidecs) (RO-HU)

