Petri Hírek
Pócspetri Község
Önkormányzata

2016 év
augusztus hó

Rendkívüli
Új jegyző
képviselő-testületi 2016. augusztus 15.
ülések:
Dr. Bodnár Zsuzsanna szemé2016. augusztus 11. lyében ettől a naptól új jegyA rendkívüli képviselő-testületi ülésen a Gondozási
Központ időszerű karbantartási munkálatairól, valamint
egyéb időszerű problémák
megbeszélése történt.
Továbbá megerősítésre került a romániai Mezőfény településsel való testvér-települési megállapodás megerősítése.

2016. augusztus 30.
Újabb rendkívüli képviselőtestületi ülésre került sor ezen
a napon, halaszthatatlan
döntések végett.
A képviselő-testület döntött
arról, hogy az előző évekhez
hasonlóan, most is benyújtja
pályázatát a szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásra.
Továbbá, a 2016.október 2.án tartandó országos népszavazás előkészületi munkái
keretében döntött a szavazatszámláló bizottság tagjairól, akik közreműködnek a
szavazás lebonyolításában.

ző dolgozik a Máriapócsi és a
Pócspetri Önkormányzatnál.

Az ünnepélyes eskütételre is
ezen a napon került sor a máriapócsi Művelődési Házban,
amin mind a két település
képviselői, a Hivatalok munkatársai is jelen voltak.
Pócspetri polgárai továbbra
is keddi és pénteki napokon
kereshetik fel a Polgármesteri
Hivatalban jegyzőnőt problémáikkal, bejelentéseikkel,
hivatalos ügyeikkel.
Dr. Bodnár Zsuzsanna jegyzőnőnek kívánunk erőt, egészséget, kitartást munkájához!
Pócspetri település bízik az
építő együttműködésben!

2016. augusztus 19.
Ebben az évben is méltó keretek között ünnepelte a település Szent István királyunk és
az új kenyér ünnepét.
Szenes István atya által celebrált emlékező misét követően Tamás György polgármester úr szelte meg az új
kenyeret.

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

1. évfolyam
8. szám

Önkormányzati
felhívás
Felhívjuk a lakosság
figyelmét, hogy Pócspetri
Községi Önkormányzat
Képviselő - testülete a
szociális rászorultság esetén
nyújtható ellátásokról szóló
2/2015 (II.16.)
Önkormányzati
rendeletében szabályozta,
hogy:
a Pócspetri állandó
lakóhellyel rendelkező,
nappali tagozatos
középiskolás utolsó
évfolyamban tanulót,
valamint felsőfokú oktatási
intézmény nappali
tagozatán tanulmányokat
folytató személyt évente
egy alkalommal beiskolázási
támogatásban részesítheti.
A beiskolázási támogatás
megállapítása kérelem
kitöltése és az
iskolalátogatási bizonyítvány
alapján történik.
Kérelmi lapok a
Polgármesteri Hivatalban
kérhetők.
A Kérelem benyújtási
határideje tárgyév
szeptember 15 napja- és
október 31 napja közötti
időtartam.
A benyújtási határidő
elmulasztása
ek
jogvesztő.
i Hír
Petr
1.o.
2.o.

Pócspetri zenekar
sikere a DeathCrew
fesztiválon

A Petri Pengetős
Citerazenekar
és énekegyüttes

Periscope zenekar
2.helyezett lett!

Fellépések
augusztus 20.-án

A DeathCrew fesztivál helyszínt
biztosított a HANOSZ és a Cseh
Tamás Program támogatásával
megvalósuló amatőr zenekari tehetségkutatónak, melyet az Öröm a
Zene program indított!
Indulási feltételek voltak:
- Csak saját szerzeményeket adhattak elő.
Ha a dalszöveg idegen nyelvű, biztosítani kellett a magyar fordítást a
zsűri számára.
- Stílusirányzatot nem szabtak meg,
egyetlen kikötés volt, hogy hangszeres zene legyen.
- A zenekarok nem rendelkezhettek
kiadók által kereskedelmi forgalomban kapható hanghordozóval.
Pócspetrit a Periscope zenekar
képviselte.
A Tamás Balázs (dob), Májer Attila
(basszusgitár, vokál) Takács Máté
(gitár, ének) trió fél éve állt össze,
pop-punk stílusban játszanak.
Hanganyagjuk még nincs, szóval
Nyírbátorban 2016. augusztus 13.án, a tehetségkutatón hallhatták
őket először!
A második helyezett jutalma egy
klipforgatási lehetőség, a fesztiválos pólók és fellépési lehetőség a
2017-es DeathCrew fesztiválon!

2016. augusztus 20.-án de. 10 órától a Kisvárdai Várszínházban és 13
órától az Ajaki Kultúra Házában
megrendezett „Magyarországi
Népzenei Együttesek találkozóján”
Pócspetri települést a Petri Pengetős Citerazenekar és énekegyüttes
nagy sikerrel képviselte.
A program fővédnöke: Dr. Seszták
Miklós Nemzeti Fejlesztési Miniszter, országgyűlési képviselő
volt.
A találkozón a petrieken kívül többek között fellépett:
Tiszalöki Népzenei Együttes és
Népdalkör;
Sárospataki Zsindely Népzenei
Együttes;
Tarpai Figemadár Citerazenekar;
Nyíregyházi Nyírség Tirpák Népzenei Együttes;
Tuzséri Rajcsur, és a Garabonciás
Citerazenekar;
Kisgéresi Szőlőfűrt Citerazenekar;
Cigándi Csárdás Citerazenekar és
Asszonykórus;
Gyulaházi Szivárvány Népzenei
Együttes és Népdalkör;
S házigazdaként a Kisvárdai DUOÁRT Pengetős Citerazenekar és az
Ajaki Népzenei Együttes.

Pócspetri

Pócspetri külterületén lévő
földről több mázsa dinnyét
tulajdonítottak el

A Nyírbátori Rendőrkapitányság tulajdon elleni
szabálysértés elkövetése miatt folytat eljárást egy
18 éves kislétai lakos és két 24 éves, valamint egy
38 éves nyírvasvári lakos ellen. A férfiak 2016.
augusztus 15-én egy Pócspetri külterületén lévő
földről több mázsa dinnyét tulajdonítottak el, amit gépjárműbe pakolva
szállítottak el. A rendőrök út közben igazoltatták a jármű sofőrjét, melynek
során a gépkocsiban az ellopott termést megtalálták. A járőrök az
elkövetőket a rendőrkapitányságra előállították és őrizetbe vették.
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság
2016

Civil és
Intézményi
Harsona!
„Kórusaink Európában”
A Pro Musica Délvidéken
és Bácskában,
a Voces és a miniSnaps,
valamint a Harmónia,
és a Kék Virág
Magyarországon
és Prágában turnézott
augusztus elején.
A sepsiszentgyörgyi
együttesek
minden helyszínen
szép sikert arattak.
Augusztus első hetében a Szabó
József által vezetett Harmónia kamarakórus és a Kék Virág néptánccsoport ifjúsági táborral egybekötött turnét tartott, amely során Pócspetriben, Balatonszentgyörgyön,
Keszthelyen, illetve a prágai nyári
fesztiválon léptek fel.
Műsorukban ismert darabok és
saját szerzemények szerepeltek, a
karvezető Magyar mesevilág című
műve, amelyben régi magyar
rajzfilmek betétdalait dolgozta fel,
erre a turnéra készült el.
E darabra videoklipet is forgattak a
Keszthelyi Játékmúzeumban és
más helyszíneken.
A Kék Virág néptánccsoport Reményik Sándor Eredj, ha tudsz című
versével, bölöni legényavatóval,
polgári és szatmári táncokkal
színesítette a műsort Akácsos Zsolt
oktató vezetésével, Kecskés Eszter
és Gecse Boglárka pedig erdővidéki népdalokat adott elő.
A turné egyik hozadéka, hogy az
ősz folyamán a pócspetri és a
balatonszentgyörgyi együttesek és
táncosok fellépnek Háromszéken.
Háromszék
független napilap
2016. augusztus 13

IRÁNYTŰ

pályázati lehetőségek
fejlesztési elképzelések
közösségi események

IGFK

Otthon Melege program
Augusztus 15-én reggel 8-kor nyílt meg a családi házak
hőszigetelését támogató lakossági pályázat, amit
forráskimerülés miatt délután 4-től fel is függesztettek.
Többen érdeklődtek Pócspetriből is az Otthon melege program felől.
Nos, augusztus 15-én, hétfőn reggel 8 órától lehetett jelentkezni a családi
házak államilag támogatott, energia-megtakarítást eredményező
korszerűsítésére, felújítására. A pályázatok benyújtására országosan,
minden régióban egyszerre volt lehetőség a pályázati portálon keresztül,
elektronikus úton. A pályázat beadási lehetőségét augusztus 15-én 16:00kor felfüggesztették!
Országosan több mint 3500 pályázó jelentkezett az ügyfélkapun keresztül
a családi házak energia-megtakarítást eredményező korszerűsítését segítő
alprogramra. A pályázatot benyújtó magánszemélyek jellemzően 1,2-1,6
millió forint támogatást igényeltek otthonaik energetikai felújításához.
A feltételeknek megfelelő pályázatok a rendelkezésre álló forrás
kimerüléséig részesülhetnek támogatásban.
Az 1996 előtt épült, maximum 135 négyzetméter lakóterületű családi
házak tulajdonosai kaphattak vissza nem térítendő támogatást, amely a
megvalósítandó fejlesztésektől függően az elszámolható költségek 40-55
százaléka lehet.
A támogatás mértéke az elszámolható költségek 55 százaléka, de
maximum kétmillió ötszázezer forint, ha a pályázó a hőszigetelés mellett
további egy energiahatékonysági fejlesztést, és legalább egy megújuló
energiát hasznosító rendszert épít ki. Azok, akik hőszigetelést, és legalább
egy megújuló energiát hasznosító rendszert építenek ki, 50 százalékos,
maximum kétmillió forintos támogatást igényelhettek.
A támogatás 45 százalékos, maximum egymillió ötszázezer forintos, ha a
jelentkező egy energiahatékonysági fejlesztést és legalább egy megújuló
energiát hasznosító rendszert épít ki, vagy két, illetve több energiahatékonysági fejlesztést valósít meg megújuló energiát hasznosító
rendszer kiépítése nélkül. A 40 százalékos, maximum egymillió
kétszázötvenezer forintos támogatás akkor kapható, ha a pályázó egy
típusú fejlesztést valósít meg.
Mivel az ilyen típusú keretek hamar kimerülnek, így pályázatot beadni
csak azoknak érdemes, akik a korábbi felhívások alapján már felkészültek
és kész anyaggal rendelkeznek. Forrás: NFM, MTI, kormany.hu

Pócspetri
Önkormányzat Hírlevele
Felelős kiadó: Tamás György
www.pocspetri.hu
pmhpocspetri@gmail.com
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Alkotótábor a
művészeti
vezető szemével
A Nemzetközi Alkotótáborba öt országból érkeztek: Németország,
Lengyelország, Szlovákia, Románia, és Magyarország.
Tematikailag tág lehetősége volt az
alkotóknak: Pócspetri település és
környékének, tájaknak, embereknek ábrázolása.
Technikailag az itt készült alkotások zöme festmények (olaj, akril),
de készültek akvarellek és pasztellrajzok is. A munkahét igen kellemes légkörben zajlott le, szinte
minden korosztály képviselve volt,
25 és 70 év között.
A házigazdáinknak hála, több
kulturális keretprogram volt felkínálva és megszervezve.
Összesen 37 kép került a záró
kiállításon bemutatásra, de lényegesen több készült, csak a kiállításra szánt hely szelektálásra kényszerített bennünket.
Minden résztvevőnek lehetősége
volt az alkotásokban a saját szakmai profilját bemutatni. A záró
kiállításon bemutatott anyag tehát
sokrétű, tematikailag és technikailag is kortárs képzőművészeti
szegmenst tár a közönség elé.
A Nemzetközi Alkotótábor elérte
kitűzött célját. Rurális környezetbe
közel hozni az alkotás folyamatát
az itt élő emberekhez, a létrejött
alkotásokból összejött anyag megtekintésének lehetőségét és Pócspetri község kulturális hírnevének
növelését. Szeretnénk, ha ez a
kulturális akció folytaek
tódna.
i Hír
Petr
Stefan Gnandt
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