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2017. augusztus 29. Pócspetri Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt ülése

A rendkívüli képviselő-
testületi ülés összehívása 
pályázat benyújtásának 
határideje, a pályázatok 
lebonyolítása feltételei-
nek megteremtése miatt 
vált szükségessé.

A Képviselő-testület el-
fogadta a település Köz-
beszerzési szabályzatát, 
a 2017. évre vonatkozó 
Közbeszerzési Tervet, va-
lamint döntött a Beszer-
zési Szabályzat módosí-
tásáról. 

Az Egészségügyi Központ 
felújítása Pócspetriben 
projekt keretében dön-
tött a Képviselő-testület 
a projekt közbeszerzés 
lebonyolítási feladatai-
nak ellátásáról, valamint 
a megvalósításhoz kap-
csolódó nyilvánosság 
biztosításáról.

A Gondozási Központ in-
tézményvezetői munka-
kör betöltésére érkezett 
pályázatokat is elbírálta 
a Képviselő-testület, a 
három pályázat közül 

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

Pekkné Póti Szilvia, Pócs-
petri, Kossuth utca 5. 
szám alatti lakos pályá-
zatát fogadta el. 
A győztes pályázót, aki 
az elmúlt hónapok során 
megbízott vezetőként 
dolgozott az intézmény-
ben, a képviselők mind 
szakmailag, mind embe-
rileg alkalmasnak tartják 
az intézmény vezetésére, 
így Pekkné Póti Szilviát 
2017. szeptember 1. nap-
jától 2022. augusztus 31. 
napjáig, 5 év határozott 
időtartamra Pócspetri 
Község Önkormányzata 
Képviselő-testülete a 

Pócspetri Roma Nemzetiségi 
Önkormányzati hírek

A Pócspetri Roma Nem-
zetiségi Önkormányzat 
Képviselő-testülete a 
Pócspetri családsegítő 
Szolgálat közreműkö-
désével kirándulást szer-
vezett 2017. augusztus 
31-én, a település roma 
gyermekei részére.

Gondozási Központ in-
tézményvezetőjének ki-
nevezte.

Végül a Képviselő-tes-
tület határozott a Kistele-
pülési önkormányzatok 
alacsony összegű fejlesz-
téseinek támogatására 
kiírt pályázat benyúj-
tásáról, valamint a pá-
lyázat igénybevételéhez 
szükséges saját forrás 
biztosításáról. 
Nyertes pályázat esetén 
a köztemetőben urnafal 
építéséhez kerülne fel-
használásra a pályázati 
összeg. 

A településünkről 44 ro-
ma gyermek jutott el a 
nemzetiségi önkormány-
zatnak köszönhetően a 
sóstói üdülőövezetben 
található Nyíregyházi 
Állatparkba, ahol élmé-
nyekben gazdag, tartal-
mas, és felejthetetlen na-
pot töltöttek a pócs-
petri roma gyer-
mekek. 

Kirándulás a Nyíregyházi Állatparkba



Civil és
Intézményi
Harsona!
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2017. augusztus 20.

Nyugdíjas Egyesület

Ebben az évben 
szerényen ünnepeltük 

meg augusztus 20.-át, az 
államalapítás ünnepét, 
az új kenyér ünnepét. 

A délutáni ünnepi 
szentmisét követően 
Szenes István atya 
megáldotta, majd 

Tamás György 
polgármester megszelte 

az új kenyeret.
 A jelenlévő hívek, 
pócspetri polgárai 

örömmel fogadták az 
áldott, új kenyeret. 
Napjainkban nem 

becsüljük meg eléggé a 
kenyeret, hiszen olyan 

természetes dolog, hogy 
csak leemeljük a 

polcról, nem kell vele 
fáradozni, „csak” enni 

kell. Nagyobb figyelmet, 
megbecsülést 
érdemelne a 

mindennapi kenyér, 
amit a mindennapi 
imába is belevéstek 

őseink: 
„Mindennapi 
kenyerünket add 
meg nekünk 
ma.”

Lillafüred – Miskolctapolcai kirándulás
2017.08.05-én, szombaton, a Pócspetri 

Önkormányzat, a Nyugdíjas Egyesület, és az 
Iránytű Gazdaságfejlesztő Klub szervezésében  

Magyarország 
nemzeti ünnepe, 

és hivatalos 
állami ünnepe, 

az államalapítás 
és az államalapító 
Szent István király 

emlékére. 

Reggel 6.00 órakor az Iskola 
elől indult a busz, a Lillafüred – 
Miskolctapolcai kirándulásra.
A Pócspetri Önkormányzat, a 
Nyugdíjas Egyesület, és az 
Iránytű Gazdaságfejlesztő 
Klub szervezésében Királyfalvi 
Miklós mártír újratemetését 
megelőző héten, az „Emlé-
kezzünk, hogy emlékeztes-
sünk” út során Asztalos János 
plébános feldebrői sírjánál, 
az Országházában és Terror 
Háza Múzeumban jártunk.
Most elsősorban a telepü-
lésünk életében jelentős ese-
ményén, az újratemetés 
megszervezésében, és lebo-
nyolításában aktív szerepet 
vállalókkal, egyfajta „jutalom 
útként” Lillafüred csodálatos 
látnivalóit fedeztük fel az ott 
tartózkodás során. 
Az oda vezető úton egyéb 
látnivalóként többen javasol-
ták Tarcalon a nyolc és fél 
méter magas, gránitból ké-
szült Áldó Krisztus szobrának 
megtekintését. Viszont a 
csoporttal tartó mozgásuk-
ban korlátozott személyek 
részére a szoborhoz vezető 
sétaút és lépcsők leküzdése 
igencsak problémát jelentett 
volna, így Szerencsen álltunk 
meg, a Munkás Szent József 
templomnál.
Itt meg hiába vártuk meg a 
hivatalos nyitva tartás kezdő 
időpontját, nem jött senki, s a 
polgármester úr udvarias 

telefonos ér-
deklődésére 
a helyi pap, 
modortalanul 

„nincs itt semmi látnivaló”-val 
csendesítette el a kíváncsisá-
gunkat.
Lillafüreden viszont kárpótolt 
bennünket a Hámori-tó mel-
lett épült Palotaszálló, ha-
zánk legmagasabb vízesése, 
és egy támfalakkal tagolt te-
raszos sétányrendszerű füg-
gőkert méltán híres látvá-
nya. 
Miskolctapolcán pedig egy 
délutánon keresztül a Bar-
langfürdőben több százezer 
éves, természet alkotta bar-
langjáratokban testet gyó-
gyító termálvízben fürödhet-
tünk, és közben megcsodál-
hattuk az Európában egye-
dülálló természeti képződ-
mény különleges formáit. 
A 3,6 hektáros parkosított 
strandterületen pedig hat, 
élményelemekben gazdag 
medence várt reánk.
Aki nem kívánt fürdőzni, meg-
tekinthette a Szikla-kápolnát, 
az apátsági monostor ásatá-
sait. Sétálhatott, pihenhetett 
a Barlangfürdő előtti hatal-
mas park területén, ahol öt-
ven hőforrás, csónakázótó, 
játszótér, nyári bobpálya, ka-
landpark, s több vendéglá-
tóegység finom fagylaltok-
kal, és hűsítő sörökkel várt.
Most is, az autóbuszos utazás 
költségeit a Nyugdíjas Egye-
sület állta, a Barlangfürdő 
belépőt az 50 fő számára, az 
Iránytű Gazdaságfejlesztő 
Klub, az önkormányzat pedig 
egy-egy tartalmas úti cso-
maggal járult hozzá ehhez a 
szép kiránduláshoz.  



IGFK
IRÁNYTŰ 

pályázati lehetőségek

fejlesztési elképzelések

„Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Pócspetriben, 
az egészségügyi központ átalakítása felújítása” 
TOP-4.1.1-15-SB1-2016-00003-számú projekt hírei

E lapszámtól pedig folyama-
tosan hírt adunk a megvaló-
sítás fázisairól. 
Annál is inkább, mert az Irány-
tű Gazdaságfejlesztő Klub 
(IGFK), mint az Önkormány-
zat által  pályázatokhoz köt-
hető általános projektme-
nedzseri és településmarke-
ting feladatok ellátásával 
megbízott szervezet az első 
perctől részt vett a fejlesztési 
elképzelés megfogalmazá-
sába, formába öntésébe. 
S most a legutóbbi testületi 
ülésen az IGFK konkrét meg-
bízást is kapott a projekt nyil-

vánossági feladatainak biz-
tosítására, ellátására. 
E tárgykörben első lépésként 
a projekt tábla kihelyezésé-
nek tárgyában elkészített és 
beküldött kérelmünk elfoga-
dásra került. Így tájékoztat-
juk az érintetteket, hogy az 
„Egészségügyi alapellátás 
infrastrukturális fejlesztése 
Pócspetriben, az egészség-
ügyi központ átalakítása fel-
újítása” című projekt kap-
csán a „C” típusú tábla a be-
ruházás kezdése előtt, 
2017.08.30-án ki-
helyezésre került.

Mintahogyan a 
ko rább i  lap-

s z á m a i n k b a n 
már többször be-

számoltunk, az Egészségügyi 
alapellátás infrastrukturális 
fejlesztése Pócspetriben, az 
Egészségügyi Központ fel-
újítása TOP-4.1.1-15-SB1-2016 
-00003 azonosítószámú tá-
mogatási kérelem elkészíté-
séről, beadásáról, és az elbí-
rálásáról, mely szerint a Ma-
gyar Államkincstár Megyei 
Igazgatóság vezetője hat-
van millió forint támogatásra 
érdemesnek ítélte.

Tokaj-Nyíregyháza kerékpárút átadása

Általában „csak” a 
Pócspetriben, vagy 
Pócspetrihez szoro-
san köthető ese-
ményekről számo-
lunk be. Most, mint a 
Petri Hírek főszer-

kesztője, két ok miatt kivételt 
teszek. Egyrészt a szerveze-
tünk, az Iránytű Gazdaságfej-
lesztő Klub számtalan alka-
lommal vett, s vesz részt ke-
rékpározáshoz köthető ese-
ményen, szervezőként, lebo-
nyolítóként, s résztvevőként 
egyaránt. Másrészt szenve-
délyes kerékpárosként mióta 
elkészült a Nyíregyháza - 
Tokaj kerékpárút, rendszere-
sen használom. Volt olyan 
hét hogy háromszor is, oda s 
vissza tekertem, sőt, már két 
alkalommal a TV-toronyig is 
felmentem.
Ezért partnerszervezetünk a 
Középkori Templomok Útja 

Egyesület felkérésére 2017. 
08. 31-én szívesen csatlakoz-
tam a hivatalos megnyitóra 
kerekezőkhöz. Több kerék-
páros szervezet 60 bringása 
tekerte le együtt a Nyírtelek -
Nyíregyháza közötti szakaszt.
Az alkalmi csapatot Révész 
Máriusz kerékpározásért és 
aktív kikapcsolódásért felelős 
kormánybiztos (kivel az első 
Határon Túrán kerekeztem 
Csíksomlyóig), és Deák Attila 
vallásturisztikai szakember 
(kivel az örökségtúrákon vet-
tem /veszek részt) vezette. 
Seszták Miklós nemzeti fej-
lesztési miniszter úrtól a kerék-
párút átadásán örömmel 
hallottam, hogy a Nyíregy-
háza – Tokaj – Tiszabecs – 
Nyírbátor – Máriapócs – 
Nyíregyháza útvonalon teljes 
megyei bicikliútkört szeret-
nének létrehozni a kerékpá-
rosok, zarándokok számára.

A beszé-
dek és az ün-
nepélyes szalag 
vágás után Szocska 
Ábel nyíregyházi apostoli 
kormányzó megáldotta az új 
szakaszt. Majd az ezt követő 
fogadáson volt alkalmam a 
miniszter úrnak, és az ottani 
térség országgyűlési képvise-
lőjének, Vinnai Győző úrnak 
az ez irányú eredményes 
munkájuk kapcsán az elisme-
résemet kifejezni.
Szeretném a megyei hálózat 
kiépülését megérni, és majd 
jó sokat használni egyedül, és 
a sportbarátokkal, az Iránytű, 
s a családtagokkal együtt is! 
Kovács János
IGFK - elnöke 
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Közel száz nevező és renge-
teg néző, hihetetlen izgal-
mak és látványos csaták 
fémjelezték ismét a Track-
woodot, ami egyet jelent 
mára a felejthetetlen drift 
versennyel. A Trackwood 
mind a nézők, mind a pilóták 
számára igazi drift paradi-
csom…
A 2017. augusztus 25-26-án 
megrendezett Európai Track-
wood Drift Festival keretén 
belül nem csak az MNASZ 
Magyar Profi Drift Bajnokság 
PRO, PRO-AM és  St reet 
kategóriájában induló pilótái 
mérték össze tudásukat, 
hanem a lengyel bajnokság, 
a Polska Federacja Driftingu 
(PFD) szériában induló ver-
senyzők is, akik mindig a leg-
keményebb elitnek számí-
tanak az európai mezőny-
ben.
A helyszínen a PRO verseny-
zőknek a legjobb kvalifiká-
cióért járó díjakat Dr. Szabó 
Tünde sportért felelős állam-
titkár adta át, aki így nyilat-
kozott facebook oldalán a 
versenyt követően: 

„Nagy örömömre idén is 
több ezer nézőt köszönthet-
tem itt, majd osztozhattam 
velük a látványos verseny 
izgalmaiban, miközben a 
hazai és nemzetközi mezőny 
képviselői – köztük hölgyek és 
urak – rótták bravúros kö-
reiket a pályán, és adtak hoz-
zá ezzel egy újabb fejezetet 
az autósport történetéhez.”

A Trackwood atyja, Béres 
Szabolcs őrült izgalmakat 
ígért, melyet nem csak a 
pilóták összecsapásai, ha-
nem a máriapócsi Rabó-
csiRing gumifala is biztosított, 
mely ismét sok pilótát kény-
szerített pihenőre. 
A hétvége egyik legna-
gyobb vesztese Temesvári 
Péter volt, aki még a versenyt 
megelőző utolsó edzés alatt 
borította tetőre imádott E30-
át. A lényeget remekül fo-
galmazta meg Peti nyilat-
kozata során: 
„Sokat kaptam már ettől a 
faltól, de ekkorát még nem. 
A máriapócsi fal nem kérdez, 
csak bosszul…”

Pócspetri 
Önkormányzat Hírlevele

Felelős kiadó: Tamás György
www.pocspetri.hu

pmhpocspetri@gmail.com
Főszerkesztő: IGFK

kovjanek@gmail.com

Pócspetriben élők közül is sokan szeretik a technikai sportokat,
és rendszeresen átlátogatnak a szomszéd településre, hazánk legmodernebb, 
leglátogatottabb magyar autósport centrumába, a nemzetközi minősítéssel 
rendelkező RóbócsiRing versenyeire. Az augusztus utolsó hétvégéjén rendezett 
Drift Fesztiválról onlapon olvashatunk bővebben. a www.rabocsi.hu h

„A máriapócsi fal nem kérdez, csak bosszul…”
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Bizonyára, a Gloster Zöldség-
Gyümölcs Feldolgozó és Ke-
reskedelmi Kft pócspetri 
munkavállalói számára is ö-
römteli, hogy a társaság o-
lyan technológiát fejlesztett 
ki, melynek során a konzervek 
tartósításhoz nem alkalmaz-
nak tartósítószert vagy egyéb 
mesterséges adalékanya-
got, helyette vákuumzárási s 
hőkezelési eljárás van. 
Az üzemcsarnokot is bővítet-
ték. A beruházásnak köszön-
hetően a vállalat 78 munka-
helyet tudott megőrizni és 
nyolc új álláshelyet teremtett.
A Gloster Kft. évente közel 20 
millió üveg zöldség- és gyü-
mölcskonzervet állít elő, az 
uborka- és meggykonzerv 
kategóriában piacvezető, 
meghatározó exportőr. 
A vállalkozás elsődleges pia-
ca Magyarországon kívül Né-
metország, Hollandia és a 
balti országok, illetve Orosz-
ország, de Amerikába és 
Ausztráliába is eljutnak a 
termékeik.
A másfél évvel ezelőtt kez-
dődött fejlesztés befejező-
dött, és az üzemet 2017. au-
gusztus 30-án, a köszöntők 
után a cég vezetője s a meg-
hívott politikusok 
felavatták.

Uniós és hazai forrásból 
1,3 milliárd forintot 

fordított konzervgyártási 
technológiájának 

fejlesztésére a 
Máriapócsi Gloster Kft


