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Rendkívüli képviselő-testületi ülés
2017. november 7.
A rendkívüli képviselőtestületi ülésen a testület
döntött a TOP-4.1.1-15-S
B1-2016-00003 azonosító
számú Egészségügyi alapellátás infrastrukturális
fejlesztése, Egészségügyi
központ felújítása Pócspetriben – II. című projekt
közbeszerzési eljárásával
kapcsolatos aktuális feladatokról.
A közbeszerzési eljárás
nyertese a VILU-PET 2000
Kft. (4400 Nyíregyháza,
Bujtos u. 27. D. ép. 1/3.).
Amint tapasztalhatta a
lakosság, a munkálatok
el is kezdődtek.
Az Egészségház építési
munkálatai alatt a háziorvosi, a védőnői ellátás,

a Családsegítői szolgáltatás, valamint a TRV. Zrt.
ügyfélszolgálata a helyi
általános iskola épületében kapott helyet.
A Képviselő-testület
rendkívüli ülés keretében
döntött még a 2017. évi
települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési
támogatásra vonatkozó
igény benyújtásáról, valamint a Pócspetri, Létai
utca 34. szám 221 Hrsz.
alatti ingatlan 7/24 tulajdoni hányadának ajándékozási ügyéről, mely
utóbbi döntés szerint a
nevezett ingatlan 7/24
tulajdoni hányadát, mint
ajándékot elfogadja.

Közigazgatási szünet
2017. december 18 napjától
2017. december 29 napjáig
Az igazgatási szünet alatt a Máriapócsi Közös Önkormányzati Hivatal csökkentett köztisztviselői létszám mellett ügyelet útján biztosítja a zavartalon
ügymenetet és a feladatellátást, valamint a lakossági ügyfélszolgálatot.
Azonnali intézkedést igénylő anyakönyvi ügyekben
a 42/554-500, valamint a 42/385-673 telefonszám
hívható 8.00 órától 12.00 óráig.
„Amit látsz, az a hír, amit tudsz, az a háttér,
amit érzel, az a vélemény” - Lester Markel

2. évfolyam
11. szám

Lakossági Fórum
2017. november 17.
A Lakossági Fórum témája a Településképi Arculati Kézikönyv és Településképi rendelet készítésével kapcsolatos tájékoztató volt.
A témában immár második alkalommal megtartott Fórumon Dudás
Ede, a Nyírség-terv KFT.
képviselője bemutatta a
jelenlévőknek a Településképi Arculati Kézikönyv tervezetét, az azzal kapcsolatos egyeztetések menetét, majd válaszolt a lakossági kérdésekre.

Rendkívüli
képviselő-testületi
ülés
2017. november 27.
Ezen a napon döntött a
Képviselő-testület az élelmiszer csomagra érkezett árajánlatok elbírálásáról, kereskedő kijelöléséről. A Karácsonyi Ünnepekre biztosított egyszeri
élelmiszercsomag beszállításával 2017. évben
az Oázis Plusz Kft.-t (Pócspetri, Rákóczi utca
8.) bízza meg.
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Visszahúz a múlt - Ember Judit portréja
Portréfilm Ember Judit, a „legbetiltottabb” magyar
dokumentumfilm-rendező életéről.
Pályatársak beszélnek a rendezőnő pályájáról,
filmjeiről és arról a jelenségről, amit a róla szóló
könyv címe fejez ki a legjobban: „Ember-lépték.”
Megszólalók: Fekete Ibolya, Ferenczi József,
Gazdag Gyula, Gelencsér Gábor, Mátis Lilla,
Grunwalsky Ferenc, Losonczi Ágnes, Mertz Lóránd,
Rajk László, Stark András, Szilágyi Erzsébet,
Dr. Helmeczi László,
Kremper Erzsébet, Tamás Józsefné
Elképzeléseink szerint a településünk díszpolgárának, Ember Judit dokumentumfilm-rendeződnek az
életéről - a tavalyi évben, községünkben is forgatott
- portréfilmjének a vetítésével zárult volna Királyfalvi
Miklós mártír 2017. július 8-án tartott ünnepélyes
újratemetésének a programja.
A hozzátartozók határozott kérését tiszteletbe tartva erre viszont nem került, kerülhetett sor.
Ugyanakkor meglepődve és örömmel tapasztaljuk,
hogy a film a bemutatóját követően is több helyen
és alkalommal volt látható.
Így a budapesti klasszikus film maraton programjaként november 3-án 18:45-kor a Corvin moziban
vetítették angol felirattal! Előtte a szerencsés budapestiek, és ez alkalommal a fővárosba látogatók
meg tudták nézni a Pócspetri felújított változatát
nagyvásznon! Bízunk benne, hogy előbb, vagy
utóbb Pócspetriben is láthatják, az érdeklődök.

Budapesti Klasszikus Film Maraton
Az első Budapesti Klasszikus
Film Maraton 2017. november 2-5. között az Uránia
Nemzeti Filmszínházban, a
Francia Intézetben és a Corvin Moziban volt.
A Filmarchívum 60. születésnapja alkalmából megrendezendő Budapesti Klasszikus
Film Maraton a Filmarchívum
féltve őrzött, páratlan kincseit
mutatta be a nagyközönségnek és a nemzetközi szakmának.
A Maratonon újra mozivász-

non volt látható Radványi
Géza Valahol Európában és
a Romy Schneider és Lili
Palmer főszereplésével készült Lányok egyenruhában
című filmje is. A szórakoztató
filmek, többek között a Hyppolit, a lakáj és az Ez történt
Budapesten, a magyar hangosfilm kezdeti időszakába
kalauzoltak.
A dokumentumfilmek között
pedig szerepelt Ember Judit
Pócspetri filmjének felújított
változata is.

Civil és
Intézményi
Harsona!
Könyvtári élet
Az Országos Könyvtári Napok
programsorozathoz KOSZISZ
Királyfalvi Miklós Katolikus
Általános Iskola és Óvoda
könyvtára is csatlakozott.
Ennek keretében a következő programokon vettek részt
tanulók és óvodások:
Csuhébaba készítés, író- olvasó találkozó Cselenyák Imre íróval, és a Szegedi Látványszínház előadása a környezettudatos életmódról.

Katalin-bálon
Mezőfényen
2017. november 25-én, szombaton került megrendezésre
a hagyományos Katalin-bál
Mezőfényen.
A testvértelepülésről, Pócspetriből érkező vendégeket,
az Önkormányzat képviselőit,
a Nyugdíjas Egyesület tagjait
az idén is kellemes zenével,
finom vacsorával és sok meglepetéssel várták.
A Pócspetri Nyugdíjas Egyesület legújabb előadói formációja, a férfiak énekkara
megérdemelten nagy sikert
aratott.
A bál helyszíne ezúttal is a
mezőfényi Kultúrotthon volt.
A Fröhlich Sport és Kulturális
Egyesület által szervezett
esemény kellemes élményt,
a buszos és emiatt is hosszadalmas határátkellés pedig
vidám pillanatokat is nyújtott
minden résztvevő
számára.
2.o.
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IRÁNYTŰ

pályázati lehetőségek
fejlesztési elképzelések

Megjelent a vállalkozásoknak szóló
eszközbeszerzési pályázat!
Az igényelhető támogatási összeg
minimum 5 millió forint, maximum 15 millió forint.
Maximum a teljes projekt 50%-a lehet
vissza nem térítendő támogatás.
Megjelent a GINOP-2.1.8-17
"A KKV-k versenyképességének növelése adaptív technológiai innováció révén"
felhívás, mely keretein belül
mikro-, kis- és középvállalkozások pályázhatnak 5 és 15
millió forint közti 50%-os vissza
nem térítendő támogatásra.
Eszközbeszerzés, valamint immateriális javak beszerzése
lehetséges a támogatásból.
A támogatási kérelmek benyújtására 2017. december
6-tól 2018. február 15-ig van
lehetőség
A felhívás olyan eszközök, immateriális javak beszerzését
támogatja, amelyek a támogatást igénylő vállalkozásnál
a támogatási kérelem benyújtásakor nem álltak rendelkezésre és beszerzésük révén a támogatást igénylő
vállalkozásnál új vagy lényegesen módosított termék,
szolgáltatás, eljárás jön létre,
új vagy lényegesen módosított eljárás, technológia alkalmazására, piaci bevezetésére kerül sor.
A támogatási kérelmeket azok a mikro-, kis- és középvállalkozások nyújthatják be,
melyek:
 rendelkeznek legalább 1
lezárt, teljes üzleti évvel;
 előző éves átlagos statisztikai állományi létszáma
legalább 1 fő volt;

 Magyarországon székhellyel rendelkező kettős
könyvvitelt vezető gazdasági
társaságok, vagy az Európai
gazda-sági Térség területén
szék-hellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok
fióktelepei nem tartoznak az
EVA hatá-lya alá;
 Budapest és Pest megyén
kí-vüli székhelyen vagy telephelyen, fióktelepen valósítják
meg beruházásukat;

Gazdálkodási formakód szerint:
 113 Korlátolt felelősségű
társaság
 114 Részvénytársaság
 116 Közkereseti társaság
 117 Betéti társaság
 226 Külföldi vállalkozás
magyarországi fióktelepe
Az alábbi tevékenységek
támogathatóak:
 eszközbeszerzés: új eszközök és felszerelések, valamint
kapcsolódó szállítás és üzembe helyezés, betanítás költségek;
 immateriális javak beszerzése: szoftverek beszerzése,
gyártási licenc beszerzése,
know-how beszerzése;

A lehetőség adva van a
településünk, Pócspetri
vállalkozói számára is!

IGFK

„Digitális
Jólét Program
Pontok fejlesztése”
című pályázat
Az Iránytű Gazdaságfejlesztő Klub közzel 20
évvel ezelőtt hozta létre
Pócspetriben közösségi
internet hozzáférési
helyként a Teleházat
Most az Önkormányzat pályázik a „Digitális Jólét Programra”. A pályázat célja,
hogy a digitális készségekkel
nem rendelkező magánszemélyek számára az informatikai eszközökhöz és az internethez hozzáférést biztosítson, továbbá, hogy az ehhez
szükséges segítő szakértelem
rendelkezésre álljon.
Jelen pályázat a közösségi internet hozzáférési pontok infrastruktúrájának fejlesztésére terjed ki, valamint támogatást nyújt a pontokon dolgozók készségfejlesztéséhez.
A pályázati csomag az alábbi eszközök térítésmentes
használatára terjed ki:
3 db laptop és a szükséges
szoftverek; 2 db tablet; 2 db
okostelefon; 1 db projektor; 1
db multifunkcionális eszköz; 1
db beltéri, és 1 db kültéri Wifi
Access Point; 1 db router.
A telepítésre 2018. április
és december között kerülhet sor.
3.o.
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Pénzes László: Reiner Család Pócspetriben
A Pócspetri helytörténetével kapcsolatos anyaggyűjtésem során a
Magyar Zsidó Lexikonban találtam a Pócspetriben született
Reiner Imrére /Pócspetri, 1885.04.18.-Canada, 1963.08.30./.
A születési anyakönyvi kivonata a Nyírbátori Zsidó Anyahitközség
nyilvántartásában lelhető fel: „Sorszám 3. Ignátz 1885.április 18.
Apja: Reiner Benjámin. Anyja: Róth Mari. Születési hely, lakás: Pócspetri.
Fiuknál a körbemetélő neve és a körbemetélés napja: Weinberger Mózes,
április 25. A koma neve, állása vagy foglalkozása és lakása: Róth Simon.”

Dr. Reiner Imre
jogtanácsos.

A zsidó tárgyú drámája „Dinah” címmel 1919-ben könyv
alakban is megjelent. 1945 után a magyar közéletben aktív szerepet vállalt. 1950-ben
Canada, Montreal, Québecben telepedett le, két gyereke volt.
A további anyaggyűjtés során, az Interneten a Genealogy családi nyilvántartásban megtaláltam a Pócspetri
Reiner Család adatait. Dr.
Reiner Imre jogtanácsosnak
Pócspetriben hét testvére
született: 1. Reiner Zsigmond
/1887.01.18.-/, 2. Reiner Hellen /1887.12.10.-/, 3. Reiner
Móric /1890.10.14.-/, 4. Reiner
Sándor /1892.01.30.-1969. 06.
13./, 5. Reiner Lajos /1893.12.
17.-/, 6. Reiner Béla /1895. 04.
06.-/, 7. Reiner József / 1902.
06.15.-/. Édesapjuk Reiner
Benjámin /Máriapócs, 1856. Murderered, 1945.01.14./
Pócspetriben Róth Máriával
alapított családot.

„A Magyar Zsidó Lexikon szerint Dr. Reiner Imre ügyvéd, az
Orthodox Országos Iroda jogtanácsosa. A rabi-oklevelet a
Pozsonyi Jesiván szerzett, az
ügyvédi képesítést a Budapesti Egyetemen nyerte el. Az
Orthodox Országos Iroda
szolgálatában 1908-tól állt.
Az iroda ügyirat nyilvántartásában több irattal találkoztam, amit Dr. Reiner Imre jogtanácsos intézett. A 436 irattári számon, 63613 folyószámon, 1935. május 7.-én a következő tárgyú ügyiratot
kapta: „Üdvözlő átirat Dr.
Reiner Imre Orthodox Országos Irodai jogtanácsoshoz 50
éves szülinapja alkalmából.”
A Hitőr és Magyar Zsidó című
Reiner Sándor
lapokat szerkesztette. Számos cikket és tárcát írta fele- /Pócspetri, 1892.01.30.kezeti és a napilapokba.
Kanada, 1969.07.13./

Reiner Sándor ötödik gyerekként Pócspetriben 1892. 01.
30.-án született. A születési anyakönyvi kivonata szintén a
Nyírbátori Zsidó Anya-hitközség nyilvántartásában volt.
Az ARCANUM Digitális Tudománytár, a HUNGARICANA
keretében digitalizált anyagok között, a SPORTHIRLAP, a
Nemzeti Sport, Labdarúgás,
SZÓZAT, NÉPSZAVA, korabeli
számaiban, és „A VASAS
SPORT CLUB ÖTVEN ÉVE” című könyvben több anyagot
találtam.
A Vas- és Fémmunkások
Sport Clubja 1911. március
16.-án alakult meg. A 48
alapító tagok között szereplő
Reiner Sándor, az első labdarugó csapatnak tagja volt.
A VASAS labdarugó csapatát, az első három szabályos
bemutató mérkőzést lejátszva az MLSZ felvette tagjai sorába, és az 1911/12. évi
IV. osztályú bajnokság részvevői közé besorolta. Az első
bajnoki esztendő mérlege: 9
győzelem, 1 döntetlen, 10 vereség. A csapat a hetedik
helyen végzett.
Az első Vasas futballsiker 1915
tavaszán a Hadikúpa küzdelmei hozták, a II. osztályú Hadikúpát a Vasas nyerte.
A II. osztályú bajnokság megnyerése után osztályozót játszott 8000 néző előtt, s 5:0 arányú győzelemmel a
Vasas feljutott az I.
4.o.
osztályba.
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A VASAS SPORT CLUB ÖTVEN ÉVE című könyvből
A Pócspetri születésű Reiner
Sándor 1911-ben a VASAS
Sport Club alapító tagjaként
kezdte, az első labdarúgó
csapat játékosa, klubkapitánya, intézője, vezetője,
igazgatója, futballvezérként
emlegeti a sajtó.
A NÉPSZAVA 1913. május 22.
számában foglalkozik a
„Sportvilág” című hetilapban
megjelent „Az MLSZ szocialistája.” cikkel, aki nem más,
mint Reiner Sándor a Vas- és
Fémmunkások SC képviselője. Reiner Sándor fiatal sportvezető az MLSZ-ben egyedül
volt szocialista és bátran
ostorozta a visszásságokat, a
Sportvilág ezért támadta.
1919-ben a Testnevelési
Ügyek Direktóriumát a Forradalmi Kormányzótanács hívta életre és öt tagja között
szerepelt Reiner Sándor, a
Vasas SC intézője, Bíró Dezsővel képviselték a labdarúgást. A Labdarúgás folyóirat
foglalkozik az 1919-ben történtekkel, ekkor így ír Reiner
Sándorról: „Reiner Sándor
neve összeforrott a Vasas
Sport Clubbal. Frontz Döme
edző társaságában ő volt a
kialakítója annak a labdarúgó együttesesnek, amely
stílusos játékával elindult a

magyar csapatok élvonalába. Egyéniségét meleg humor és mély humanizmus
jellemezte. Hivatalosan intézője volt a Vasas csapatának, a valóságban – második
apja a játékosoknak.”
Reiner Sándor a Tanácsköztársaságban vállalt szerepéért –a Vasas-század élére
Reiner Sándor és Gottlieb
Jenő került– a jobboldali sajtó kereste a lehetőséget,
hogy alaptalanul is támadja.
Az MLSZ 1926-ban a magyar
labdarúgást átszervezte, tíztagú I. és tizennégy tagú II.
osztályban írta ki a profi csapatok bajnokságát, ezzel beindult a profi és amatőr csapatok bajnoksága.
A SPORTHIRLAP 1925. április
7.-i számában több sport vezetőt megkérdezett, hogy mit
várnak a „profi bizottság”
működésétől. Reiner Sándor
a Vasasok futballigazgatója
a következőt válaszolta:
„Remélem, hogy a bizottság
valami komoly formában előbbre viszi a professzionalizmus kérdésének a megoldását, annál is inkább, mert komoly urak ülnek benne, akikben az egyesületek bizalma
összpontosul. Legfontosabb
kérdés az, hogy a súlyos

anyagi terheket mennyiben
tudják megkönnyíteni, mert a
jelenlegi viszonyok mellett,
ha meg is valósítják a profeszszionalizmust, megakadna a
tömegnevelés, mert az a
pénz, amit így keresnénk, alig
lenne elég az első csapat
fenntartására. Tehát a második és ifjúsági csapatoknak
még felszerelést sem tudnánk
adni.” A korabeli profizmus
egészen mást jelentett, mint
amit ma annak gondolunk. A
játékos nemcsak állandó
fizetést kaphatott a klubtól,
hanem az szerzett neki munkahelyet is. Ebben az esetben
a klub megállapodott a
munkáltatóval, hogy milyen
napokon és mikor engedik el
a játékost edzésre vagy
mérkőzésre.
Reiner Sándor sportvezető
önéletrajzára, élettörténetére eddig nem leltem rá, sok
részlet hiányzik a munkásságából. A Nemzeti Sport 1932.
02. 19.-i számában foglalkozik
Reiner Sándor a Miskolci
„Attila” FC-hez való menésével. Az újságíró megkérdezte
a Vasas egykori igazgatóját
„Miként került kapcsolatban
az Attilával?” Válasz: „A tél
folyamán igyekeztem a szakmában elhelyezkedni. A véleményem ugyanis az, hogy
a sportembernek igyekeznie
kell nemcsak a sportnak élni,
hanem polgári foglalkozásból megélni is. Tekintve, hogy
a szakmámban Budapesten
elhelyezkedni nem tudtam,
vidéken is szétnéztem.
Így kerültem Miskolcra, ahol
az egyik felvidéki autóbusz
vállalatnál állást kaptam.
Adva volt tehát, hogy az
Attila FC-nél folytassam sportbeli működésemet, amikor az
Attila FC ilyen irányban felkeresett, örömmel eleget
tettem a kívánsá5.o.
guknak.”
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Az újságíró megjegyzése:
„ A Miskolciak sokat nyernek
Reinerrel. Az Attila FC-ben
már régen szükségét érzik
széles látókörű, tapasztalatokban gazdag vezetőnek,
ezt az embert Reiner Sándorban most megtalálták.”
A NÉPSZAVA 1937. szeptember 17.-i számában Hamvas
H. Sándor cikke a Vasas-és
Fémmunkások Sport Clubjának negyedszázados jubileuma alkalmából íródott. A
szerző: „Reiner Sándor elvtárs, akinek nagy szerepe volt
a Vas- és Fémmunkások Sport
Clubjának megteremtésében és hosszú éveken keresztül önzetlenül, odaadóan és
nagy szakértelemmel vezette a sportügyeket, szerényen
és anélkül, hogy saját szerepéről szólna, a klub megszületéséről és életéről a következőket mondta nekünk: “
„A megalakulás gondolatát
Malasits Géza elvtárs hozta
magával Angliából. Odakint
látta a sportoló munkásegyesületek nagyszerű tevékenységét, kitűnő szereplését, és
amikor hazajött, itthon nagy
lelkesedéssel propagálta a
sportklub megalakításának
gondolatát. A szövetség
nem zárkózott el a terv megvalósítása elől, sőt örömmel
támogatta a gondolatot. Az
elvtársak is becsületesen kivették részüket az alapítás
munkájából. A klub díszelnöke Miákits Ferenc lett, de a
munkából derekas részt vállaltak Bárdos Ferenc, Bernáth
Ármin, Frontz Döme, Kruppa
Rezső, Kabók Lajos, Kiss Hugó,
Kis Sándor elvtársak és még
sokan mások. Megalakult a
Vas- és Fémmunkások Sport
Clubja. A játékosok seregestől jöttek, csaknem egyik
napról a másikra nagy csapat fiatal munkás jelentkezett. A régi Rezső tér is képvi-

seltette magát, ahol a fiatalok még rongylabdával játszottak. Bizony a kezdett nehéz volt. Szükség volt fölszerelésre, labdára és játéktérre.
De hol volt mindenre a pénz?
A vezetőség, a szövetség és
a játékosok is hozzájárultak a
beszerzési és fölszerelési
költségekhez. Ez azonban kevés volt. Ekkor két nagy egyesület, a Magyar Testgyakorlók Köre és a Magyar Athletikai Club sietett VFSC segítségére. Két csapatra való fölszerelést és új labdákat adtak, csaknem rendszeresen,
éveken át. Azt is megengedték, hogy a pályájukon gyakorolhasson és játsszon a csapat. Ezzel a Vasas az első nehézségeken túljutott.
Egymásután állították fel az
újabb és újabb csapatokat
és megindult a nevelés és tanítás munkája. Tiszta sportszellem, fegyelem, szép játék
és a kollektív együttérzés fejlesztése volt a cél. Az érvényesülés módját és lehetőségét mindenkinek megadtuk. A játékos nevelés terén
Frontz Döme szerzett érdemeket, de meg kell emlékeznem Schreiber Mátyás elvtársról is és még sokan voltak,
akik oktattak… A Vasas
izmosodott, erősödött, lassan, de biztosan haladt felfelé ívelő pályáján. Már játszóterünk is volt a Hajtsár úton,
sokan emlékezhetnek rá:
saját pályánk a mi erőnkből…
Kialakult a „Vasas-iskola”.
Ötletes és mindig a legsportszerűbb magatartásával, finom játékával a csapat általános szimpátiát szerzett. Az
együttes magas kultúrájú stílusát Európa szerte dicsérték,
mert a Vasas nagyszerű eredménnyel barangolta be a
külföldet is. A Vasa neveltje
volt Platkó Ferenc, aki Spanyolországban a világhírű

Zamora riválisa lett, Steindl
István, Gottliek Jenő, Bánás
József, Jelinek Tivadar, Bruneeker, Reiner István, Mimmer Rezső, Takács Géza / a
kis Taki/ és még sokan mások.
Még ma is emlékeznek külföldön a Vasasra. Ha valamelyik vendégszereplő fővárosi csapat szép játékával
elismerést vált ki, bizony
előfordul, hogy azt mondják:
„a Vasasra emlékeztet!”
Értékmérő lett ez az együttes,
a hírneve szétszállt, mindenütt melegen és szeretettel
fogadták… De meg kell jegyeznem, hogy ezt a csapatot nemcsak játéktudása
emelte ebbe a magasságba, hanem az a tökéletes
sportszellem is, ami minden
tagját áthatotta… A Vasasnál nem volt divat győzelem
után kocsmázni, inni, durván
játszani, a játékvezetővel
szembeszállni, a nézőket
sértegetni, - emeli fel hangját
Reiner – örültünk annak, hogy
győztünk, ez igaz, de ha vesztettünk, akkor sem csüggettünk el, a tanulságot levontuk
és értékesítettük.”
Az Interneten található Genealogy családi nyilvántartásban találkoztam Reiner
Sándor adataival. Kanadában halt meg 1969.07.13.
Lakhelye Montreal, Québec.
Felesége Janka, gyerekei
András /született 1923.10.
14./, István /született Nyíregyháza, 1925./.
Budapest, 2017.10.20.
Irodalomjegyzék:
1.
VASAS SPORT CLUB
ÖTVEN ÉVE, Budapest, 1961.
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NÉPSZAVA.
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Anyahitközség
6.o.
nyilvántartása.
k

e
i Hír

Petr

Ünnepeljük Együtt az Adventi Időszakot
2017. december 01 (Péntek): 13.00 Közös gyertyagyújtás (1. gyertya)
2017. december 02 (Szombat): 10.00 Adventi koszorúk készítése
az Önkormányzat Házasságkötő termében
2017. december 08 (Péntek): 09.00 Közös gyertyagyújtás (2. gyertya)
10.00 Kézműves foglalkozások a Katolikus Általános Iskolában
2017. december 15.-16.-17. (péntek-szombat-vasárnap): 17.00 Lelki gyakorlat
2017. december 17. (Vasárnap): 08.30 Iskolások betlehemes műsora az
Iskolában; 9.00 Közös gyertyagyújtás (3.gyertya); 9.30 Adventi forgatag a
Templom előtt; és Fenyőfa díszítés; Közben gyerekprogramok az Iskolában
13.30 Közös ebéd; 14.00 Mezőfényi Fúvós Zenekar koncertje;
16.30 Lelkigyakorlat és mise Dr. Heidelsperger István Esperes - plébánossal
2017., december 24 (vasárnap) 8.00 Mise; Közős gyertyagyújtás (4. gyertya)
Mindenkit szeretettel vár a Pócspetri Község Önkormányzata,
Egyházközsége, és a Máltai Szeretetszolgálat

2017. november 24. – Képviselő-testületi nyílt és zárt ülés
A Képviselő-testület döntött az önkormányzat
költségvetési rendeletének módosításáról, amit
az évközben leadott pótelőirányzatok, támogatások, a gazdálkodás
során szükségessé váló
átcsoportosítások indokoltak.
Megalkotta a szociális
célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól
szóló 14/2017.(VII.24.)
rendeletét.

Az igényléshez szükséges
kérelmeket 2017. december 06. napig fogadják a Polgármesteri Hivatalban.
A kérelemhez csatolandó iratokról a rendeletben tájékoztatást kaphatnak a polgármesteri
Hivatal hirdetőtábláján,
a település honlapján.
Döntött a Képviselő-testület a Pócspetri Községi
Művelődési Ház és
Könyvtár intézményve-

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

zetői munkakör betöltéséről, Kerékgyártó András jelenlegi intézményvezetőt bízta meg 2018.
01.01. -től, 2018.12.31.
napig.
Kijelölte a Képviselő-testület a 2017. évi Közmeghallgatás időpontját, amit 2017. december 11.én 17:00 órai kezdettel
tartanak a Polgármesteri
Hivatal nagytermében.
Megtárgyalta és elfogadta a Pócspetri Község közbiztonsági helyzetéről, a védőnői szolgálat
tevékenységéről, a Pócspetri Községi Művelődési
Ház és Könyvtár közművelődési tevékenységéről szóló beszámolókat.
Végül határozott a
„Digitális Jólét Program
Pontok fejlesztése”
című pályázat
benyújtásáról.
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