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Pócspetri Község
Máriapócs Város Képviselő-testülete
Képviselő-testülete és Pócspetri Község Képviselő-testülete
ülése
együttes ülése - 2017. február 14. - 2017. február 14. - A két önkormányzat Kép- Az együttes ülésen arról is
A Pócspetri Önkormányzat Képviselő-testülete
elfogadta a Pócspetri
Önkormányzat 2017. évi
költségvetését.

viselő-testülete elfogadta a közösen működtetett Máriapócsi Közös
Önkormányzati Hivatal
2017. évi költségvetését.

Az önkormányzati szintű
költségvetés végrehajtásáért a polgármester,
a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.

Továbbá rendeletet alkottak a 2017. évi igazgatási szünetről, melynek
értelmében a Máriapócs
Közös Önkormányzati
Hivatal Székhelyén és a
Pócspetri Kirendeltségében:
- A Hivatal 2017. évi munkarendjében, a nyári időszakban az igazgatási
szünet 2017. július 17.
napjától - 2016. augusztus 4. napjáig tart.
- A Hivatal 2017. évi munkarendjében, a téli időszakban az igazgatási
szünet 2017. december
18. napjától - 2017. december 29. napjáig tart.

A költségvetéssel kapcs ol a tb a n a tes tül et
hangsúlyozta, a korábbi
évekhez hasonlóan továbbra is cél a költségtakarékos gazdálkodás.
A képviselő-testület elfogadta még a Pócspetri
Községi Művelődési Ház
és Könyvtár 2017. évi
Munka- és rendezvénytervét.

Az igazgatási szünet időtartama alatt a Hivatal
ügyeletet tart. Az ügyeleti rendet a jegyző intézkedésben állapítja meg.

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

határozott a Pócspetri
Önkormányzat Képviselő-testülete, hogy 2017.
03.01.-től 2018.02.28.napjáig meghosszabbítja Pócspetri település lakói számára a Máriapócson működő hétvégi és
ügyeleti beteg ellátás
igénybevételét.
Ennek értelmében Máriapócson, hétvégén és
ünnepnapokon a pócspetri lakosok is igénybe
vehetik az ambuláns orvosi ellátást 9 órától 13
óráig a Máriapócsi háziorvosi rendelőben.

Lakossági
tájékoztató:
Tájékoztatjuk a Tisztelt
Lakosságot, hogy a
Családsegítő
Szolgálatnál
Balogh Krisztina
családgondozót
kereshetik gondjaikkal,
problémáikkal:
Hétfő és Szerdai
napokon 8:00 órától
12:00 óráig.
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Pócspetri Nyugdíjas Egyesület
farsangi mulatság
„Akinek humora van, mindent tud,
Akinek nincs, az mindenre képes,
Akinek humora van, minden bír,
Akinek nincs, az mindenre kényes.”
Szenes Iván
A Nyugdíjas Egyesület február harmadik hetében 23-án
megtartotta a szokásos farsangi mulatságát.
Az egyesületi tagjai a tavalyi évhez hasonlóan az idén is nagyon ötletes jelmezekbe öltöztek, amit a jelenlévők legnagyobb örömére gyakorlatilag egy spontán műsor keretében
mutatták be. A meghívott vendégek, civil szervezetek intézmények vezetői, a képviselőtestület tagjai, és a többi nyugdíjas jókat derültek, és nagy tapssal jutalmazták a jelmezeket
bemutató „csasztuskákat” is.
Jól eső érezés volt látni és hallani, hogy a humor és az önirónia
ilyen magas színvonalon megmutatkozik, egy helyi kisközösségben, és felül tudja írni a hétköznapok problémáit.
A farsangi mulatságot a régi fonók hangulatát felidőző hagyományőrző színes műsorral gazdagították, és egy helyben,
a felújított művelődési ház konyhájában készült finom ebéddel folytatták. Nagy sikere volt a tombolának is.
A talpalávalót pedig ezúttal is társadalmi munkában, a
Tamás György polgármester úr vezetésével, Linzenbold
János, és Májer Zoltán trió biztosította.

Paksi Atomerőműben tett látogatás
A Megyei Nyugdíjas Egyesület szervezésében nyolc Egyesületi tagunk részt vett a
Paksi Atomerőműben tett látogatáson.
Szakavatott idegenvezető
kíséretével végigjártuk az
atomerőmű üzemi területét.
Üvegezett folyosóról tekintettük meg a vezérlőtermet. A
védősisak felvétele után beléptünk a turbinacsarnokba
és közelről nézhettük meg a
hatalmas turbinagenerátor
egységeket. A Látogatóközpontban pedig a kiállításokat
tekintettük meg. Nagyon
érdekes modellezésekkel
mutatják be az energiatermelés folyamatát.
A látogatás egy finom ebéddel zárult. A napunk kicsit
fárasztó volt, de megérte,
mert a különleges látványt
nem fogjuk elfelejteni.
Májer Józsefné

Civil és
Intézményi
Harsona!
Mohos-menti
Vadásztársaság
Vadászbál
A vadászbál házigazdája a
Pócspetri Mohos- menti
Vadásztársaság volt, melynek elnöke Pócspetri polgármestere Tamás György.
A hét nyírbátori, illetve város
környéki vadásztársaságok
közös bálja 2017.02.25.-én a
nyírbátori Somos rendezvényházban került megrendezésre. A megnyitó gondolatok után átadták az egyes
társaságok legjobb vadászainak járó kitüntetést.
A zenéről a nyíregyházi LKBeat együttes gondoskodott.
Nagyon színvonalas vidám
este volt.

Újabb 4 évig Egri László
a Kortárs Költő Liga elnöke
A Kortárs Költő Liga országos
irodalmi szervezet közgyűlésén újabb 4 évre Egri Lászlót
bízták meg az elnöki teendők
ellátásával.
Egri László 2013-2017 között
töltötte be első alkalommal a
KKL elnöki posztját. Az újabb
megbízás 2021-ig szól.
A Liga az utóbbi években
kiállítások rendezésében, tudományos publikációk szerzésében, jótékonysági
könyvgyűjtő akció szervezésében és irodalmi pályázatok
lebonyolításában jeleskedett.
Pócspetriből elszármazott
Egri László költő jelenleg Hajdúszoboszlón él.

A Polikróm folyóirat alapítója,
a Cédrus-díj kurátora és egy
hírgyűjtő portál alapító-tulajdonosa. Többszörös Bookline,
Publio és Líra sikerlistás szerző.
Négy könyve és számos tanulmánya, recenziója jelent
már meg. Év Felfedezettje
díjas művész, 2016 óta a
Fiatal Költők Kulturális Követe.
Sajnos elfoglaltsága miatt
nem tudta elfogadni az
Iránytű Gazdaságfejlesztő
Klub Költészet Napi eseményére szóló meghívását.
Reméljük lesz még alkalom a
helyieknek is szervezett
programon talál2.o.
kozni a költővel.
k

e
i Hír

Petr

IRÁNYTŰ

pályázati lehetőségek
fejlesztési elképzelések

2017. Július 4. 8.00 órától adhatók be
a hűtőgépcsere pályázatok
az Észak-Alföldi régióban

IGFK

A háztartási nagygépek cseréje alprogram
újranyitásának célja, hogy csökkentse a nyugdíjasokat
és nagycsaládosokat terhelő kiadásokat, akik 2017 júliusától
adhatják be pályázatukat személyenként és lakásonként
legfeljebb egy háztartási nagygép cseréjére, ha korábban nem
cseréltek háztartási gépet a pályázat keretében.
A vissza nem térítendő támogatás mértéke az új hűtőgép vagy fagyasztógép
vételárának 50 százaléka, azzal a kitétellel, hogy a támogatás összege A+
energiaosztályú készülék választása esetén maximum 25.000 forint, A++
energiaosztály esetén 35.000 forint, míg A+++ energiaosztályú háztartási
nagygép esetén maximum 45.000 forint. Az ügyfélkapus regisztrációval
rendelkező nyugdíjasok és nagycsaládosok a pályázati portálon keresztül,
elektronikus úton nyújthatják be támogatási kérelmeiket 2017. július 4-jétől a
rendelkezésre álló forrás kimerüléséig. Amennyiben marad rendelkezésre álló
forrás, úgy 2017. július 6-tól más magánszemélyek is pályázhatnak, ha korábban
nem cseréltek háztartási gépet a pályázat keretében.
Tájékoztatjuk az érdeklődőket, hogy a Háztartási nagygépek (hűtő- és
fagyasztókészülék) energia-megtakarítást eredményező cseréje alprogramra
elsőként az Észak-Alföldi Régió (Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, SzabolcsSzatmár-Bereg lakosai nyújthatnak be) lakosai nyújthatnak be. A benyújtási
időszak kezdete nyugdíjas, illetve nagycsaládos magánszemélyek esetében:
2017.07.04. 8.00, további magánszemélyek esetében: 2017.07.06. 8.00.
Pályázatok benyújtására 2017.09.07. napjáig, illetve a rendelkezésre álló forrás
kimerüléséig van lehetőség.

Nyugdíjas Egyesület
NEA-KK-PROGRAM
A múlt havi lapszámban a pályázat beadásáról tudtunk
beszámolni, és arról, hogy az első körön túljutottunk, s
a Civil, Oktatási és Szociális Támogatások Igazgatóságától megjöttek a befogadó nyilatkozatok is.
A NEA-KK-17-M-0282 pályázati azonosítószámú,
Pócspetri Nyugdíjas Egyesület működési támogatása
címmel benyújtott pályázatát, valamint a NEA-KK17-SZ-0297 pályázati azonosítószámú, „Emlékezzünk, hogy emlékeztessünk!” - Pócspetri tragikus
eseményeinek évfordulója címmel benyújtott pályázatát befogadta és megkezdte formai ellenőrzését.
Február 27.-én pedig megkaptuk, hogy az Iránytű
Gazdaságfejlesztő Klub által a Pócspetri Nyugdíjas
Egyesületnek elkészített s beadott pályázatot
érvényesnek nyilvánította.

Iránytű GFK
NEA-NA-PROGRAM
Az Iránytű Gazdaságfejlesztő Klub is megkapta az
Emberi Erőforrás Támogatáskezelőtől az alábbi sorokat: „Örömmel vettük jelentkezését a Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2017. kiírt
pályázati kiírásra. Értesítem, hogy a NEA-NO-17-SZ1294 pályázati azonosítószámú, Építjük Háromszéket
Konferencia, Hungarikumok bemutatása címmel
benyújtott pályázatát a pályázati kiírás 13. pontja
alapján érvényesnek nyilvánítottuk.”
Mint szinte minden pályázat, háromkörös, először ha
időben és rendben beérkezik, „befogadják”, majd ha
minden rendben van „érvényesnek nyilvánítják”,
aztán lehet várni a pályázatok elbírálásának
eredményéről a döntést. Természetesen
most is bizakodók vagyunk.
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Pócspetri szülötte Veres András püspök lesz
az idei csíksomlyói búcsú szónoka
A győri egyházmegye
főpásztora, a Magyar
Katolikus Püspöki Konferencia elnöke lesz a 2017
-es csíksomlyói búcsú
szónoka.
Ennek a fogadalmi búcsúnak
a 450. évfordulóját ünnepeljük az Úr 2017. esztendejében, megismételve a régi
kérést: „Tarts meg minket őseink szent hitében!” – írják a
csíksomlyói ferencesek.
Veres András 1959. november 30-án született Pócspetriben.
Tanulmányait a győri bencés
gimnáziumban (1974–1978),
az Egri Hittudományi
Főiskolán (1980–1982), a
budapesti Hittudományi
Akadémián (1982–1983)
végezte.

1983–1986 között a római
Német–Magyar Kollégium
lakójaként a Pápai Gergely
Egyetemen tanult teológiát,
majd 1986–1988 között az
Alfonsiana Egyetem diákja
volt, itt szerzett licenciátust
morálteológiából.
Erkölcstani doktori címet 1989
-ben a Pázmány Péter Hittudományi Akadémián szerzett. 1986. augusztus 2-án
szentelték pappá Nyíregyházán – ismerteti az életrajzot
az érsekség honlapja.
A 2017. évi csíksomlyói búcsús
ünnepi szentmise június 3-án
fél 1-kor kezdődik a Hármashalom-oltárnál, a csíksomlyói
nyeregben. Mint ismeretes a
búcsú egyetlen hivatalos
meghívottja a szónok, de
szeretettel várnak minden
zarándokot ebben az évben
is Csíksomlyóra.

Csíksomlyói
búcsú
programja
Péntek (június 2)
-Este a 19 órakor kezdődő szentmise nyitja meg a pünkösdi búcsút,
amelyet a kegytemplomban egész
éjszakán át tartó virrasztás követ.
Szombat (június 3)
-5.30-tól folyamatos gyóntatás és
áldoztatás van a Ferences Kolostor
négyszögletű udvarában,
-Szentmisék reggel 7-kor és 8-kor a
kegytemplomban,
-A kordon a főpapság vezetésével
10.30-kor indul a csíksomlyói
Ferences Kolostor elől,
-Ünnepi Szentmise 12.30-tól a
Hármashalom oltárnál
-19.00 órakor szentmise a Kegytemplomban, -Éjszakai virrasztás.
Vasárnap (június 4)
-Szentmise a Kegytemplomban:
reggel 7 és 8 órától
-10:30 órakor ünnepi szentmise a
keresztalják hazaindulása.

Huszadik alkalommal ünnepeljük a Civilek Napját
Dr. Csizmadia László NEA Tanács
elnöke, Nyitrai Zsolt miniszterelnöki megbízott, Fülöp Attila
EMMI helyettes államtitkár 2017
02.01.-én írt levelét megkapta az
Iránytű Gazdaságfejlesztő Klub is.
Köszönet mondtak minden civilnek, aki tenni akar szűkebb vagy
tágabb környezetéért, legyen szó
hobbiról vagy komoly szakértői
munkáról, az alábbiak szerint:

„A civilek napján üdvözöljük azt a
több mint 60 ezer civil szervezetet,
melynek nagy többsége polgári
kezdeményezésre azért jött létre,
hogy az élet egy-egy területén erősítse a közösséget.
Ők azok, akik időseket, családokat,
fogyatékossággal élőket segítenek,
kulturális, hagyományőrző, sportprogramokat szerveznek, részt
vállalnak a tehetséggondozásban,

Pócspetri
Önkormányzat Hírlevele
Felelős kiadó: Tamás György
www.pocspetri.hu
pmhpocspetri@gmail.com
Főszerkesztő: IGFK
kovjanek@gmail.com

az iskolai közösségi szolgálat kapcsán megismertetik a fiatalokat a
másokért végzett munka jóleső érzésével vagy éppen tanácsaikkal
segítenek abban, hogy kevesebb legyen az adminisztráció és hatékonyabb a segítség.
Ők azok, akik szabadidejükben
dolgoznak másokért. Olyan feladatokat vállalnak, mellyel tehermentesítik az államapparátust, de
még fontosabb, hogy a helyiek
érdekében és a helyiek igényei
szerint végzik munkájukat.
Magyarországon, de a világ valamennyi fejlett demokráciájában,
jelentős szerepe van a civil társadalomnak az élet egyes területeinek alakításában.
A döntéshozók meghallgatják a
civileket és javaslataikat beépítik a
szabályozásba...” Egyet értünk a
záró gondolatokkal is:
„Becsüljük meg mun4.o.
kájukat!”
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