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Felhívás

Ezen a napon 17:00 órai kezdettel tartotta a
Pócspetri Község Önkormányzata Képviselőtestülete a 2016. évi közmeghallgatását.

Pócspetri Község
Önkormányzata
Képviselő-testülete kéri
a lakosságot, hogy
Pócspetri Község
Településrendezési
tervének módosítására
vonatkozó javaslataikat,
észrevételeiket írásban
nyújtsák be az
önkormányzat
hivatalához!

Tamás György polgármester úr beszámolójában
tájékoztatta a jelenlévőket a 2016. év
gazdálkodásáról, a legfontosabb fejlesztésekről,
valamint a 2017. évre vonatkozó tervekről.
Az önkormányzat célja a gazdálkodás terén
továbbra is a takarékos, átlátható és biztonságos
működtetés, a kötelezően ellátandó feladatok
biztosítása, a szociálisan rászorultak támogatása.
A 2017. évre vonatkozó jelentősebb célokról és
feladatokról elmondta, hogy továbbra is igyekszik
az önkormányzat minden pályázati lehetőséget
megragadni, a pályázati önrészt megteremteni.
Terveik között szerepel az intézmények
energiaellátásának korszerűsítése,
a Községháza épületének rekonstrukciója.
a Konyha fejlesztése, bővítése.

Közös
Képviselő-testületi ülés
2016. december 21.

Máriapócs Város Önkormányzata Képviselő-testülete, és Pócspetri Község Önkormányzata
Dr. Bodnár Zsuzsanna jegyző ez alkalommal
Képviselő-testülete, a
mutatkozott be személyesen a település lakói előtt.
Máriapócson megtartott
Jegyzőnő beszámolójában a helyi bevételek
közös képviselő-testületi
felhasználásáról, a lakosság széles körét érintő
ülésen elfogadta a
jogszabályi változásokról adott tájékoztatást.
közösen működtetett
Önkormányzati Hivatal
A közmeghallgatáson a Pócspetri
Településrendezési terv módosítására tett lakossági 2016. évi költségvetésének módosítását.
javaslat is megvitatásra került. Törvényi előírás a
A két önkormányzat a hiTelepülésrendezési tervek megújítása 2018. évig.
vatalok közös működteFontos, hogy a szükséges módosítások,
tésén túl továbbra is a
változtatások mindenki érdekét szolgálják.
Ezért széleskörű konzultációt kér a Képviselő-testület két település közötti kapcsolat erősítésére
minden lakostól, vállalkozástól, érintettől.
törekszik.
„Amit látsz, az a hír, amit tudsz, az a háttér,
1.o.
amit érzel, az a vélemény” - Lester Markel
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Gondozási Központ 2016. évi eseményei
Intézményünkben az idén
sem teltek eseménytelenül a
mindennapok. Igyekeztünk
úgy alakítani lakóink életét,
hogy minél inkább azt érezzék, hogy egy nagycsalád
veszi őket körül.
Szerettük volna megőrizni
mind azt az értéket, amit egy
család és egy segítő környezet nyújthat számunkra.
Figyelemmel kísértük név és
születésnapjukat, születésnapok alkalmával hozzátartozóikkal közösen köszöntöttük őket.
Névnapjaikat dolgozóink
lakótársaik körében tettük
számukra felejthetetlenné.
Az idén több szép korú lakót is
köszönthettünk, szeretteik
körében.
Megszerveztük számukra a
farsangot, megemlékeztünk
a március 15.-ről, együtt készültünk a Húsvéti Ünnepekre.
A női lakóinkkal közösen
tojást festettünk és ünnepi
díszbe öltöztettük intézményünket.
Törekszünk arra is, hogy minél
több időt töltsenek időseink a
szabad levegőn. Az udvarunk kertjében kialakított főzőhelyen több alkalommal
készültek házias ételek.
Nem szakadt meg a szoros
kapcsolat a Koszisz Királyfalvi
Miklós Katolikus Általános
iskola és Óvoda diákjaival és
tanáraikkal sem.
Több alkalommal is ellátogattak hozzánk, gitáros gyerekek egyházi énekeket játszottak, amelybe időseink is
örömmel kapcsolódtak be.
A gyerekek élvezettel hallgatták az idősek életéről,
emlékeiről szóló elbeszéléseiket. Különösen fontos
ennek a kapcsolatnak az

ápolása, hogy minél inkább
megőrizhessük a generációk
közötti kapcsolatot.
Az ősz beköszöntével az idén
is ellátogattunk a Máriapócsi
Kegytemplomba ahol Pásztor Károly Pápai Prelátus Úr
szentmisét celebrált.
Akik jelenvoltunk lelkiekben
gazdagodva, erősödve tértünk haza.
Igyekszünk helyi társadalmi
szinten rendezett ünnepségeken, rendezvényeken részt
venni, lehetőségeinkhez mérten segíteni a rendezvények
szervezőit.
Részt vettünk a Május 1.-én
megrendezett főzőversenyen, a Juniális majálison,
ahová igyekeztünk úgy szervezni a munkát, hogy a többműszakos munkarendben
dolgozók is részt vehessenek.
Méltóképpen megünnepeltük az Államalapítás Ünnepét. Minden településen rendezett programban segítőszándékkal, szorgalommal
igyekszünk részt venni.
Szeretettel készültünk az Idősek Napja megemlékezésre,
az Advent és a Karácsony
méltó megünneplésére is.
Az év folyamán lakóink és
dolgozóink örömére, tovább
folytathattuk az intézményünk felújítását.
Az előző években új nyílászárók cseréje történt 2016. október hónapban az intézmény régi szárny részében
kialakításra került egy korszerűbb és tágasabb mosókonyha, a lakószobák új padlóburkolatot kaptak, valamint tisztasági fal és ajtófestést. Hamarosan tovább
folytatódhat a felújítás az új
épületrészben is.
Gondozási Központ vezetői

Civil és
Intézményi
Harsona!
Iskolai hírek
Az intézményünkben 2016.
szeptember 1-én indítottuk az
idei tanévet 128 tanulóval 8
tanulócsoportban, az óvodában 52 gyermekkel 3 csoportban.
Szeptember 23-án tanulóink
szentmisén vettek részt, ahol
Kalkuttai Szent Teréz Anyáról
emlékeztünk meg.
Szeptember 30-án gyermekeink Görömbő kompánia
színielőadásán vettek részt,
ahol – bekapcsolódva a színdarabba – töltöttek el egy
vidám órát, így emlékeztünk
meg a Magyar Népmese
Nagyjáról.
Október 14-én a 8. o. tanulói
pályaválasztási kialításon
vettek részt Nyíregyházán,
segítve ezzel is a továbbtanulás olykor nem is egyszerű
döntésében.
Október 21-én az 1956-os
forradalom eseményire emlékeztünk. A megemlékezést
14 órától szentmisével kezdtük, majd iskolásaink ünnepi
megemlékező műsora, s az
ünnepi beszédkövetkezett. A
megemlékezést a koszorúk és
a kegyelet mécseseinek elhelyezésével zártuk.
Intézményünkben az őszi szünet előtti tanítási nap október
28. péntek, első tanítási nap
november 7. hétfő volt. A téli
szünet 2016. december 22-től
2017. január 2-ig tart. A szünet
utáni első tanítási nap
ek
2017. január 3.
i Hír
Petr
(kedd) lesz.

2.o.

Egy kis ízelítő a Pócspetri Nyugdíjas Egyesület életéből
Pócspetri Nyugdíjas Egyesületénél 2016 év februárjában
vezetői váltás történt.
Betegség miatt Demeter Ferencné Veronka lemondott,
és én, Májer Józsefné vállaltam az Egyesület vezetői feladat ellátását.
Az egyesületünk tagjai megköszönték Veronka több éves
eredményes munkáját, és
további jó egészséget kívántunk neki.
Ez év júniusában nagy öröm
ért bennünket, amikor megkaptuk az új klubhelyiségünket az Önkormányzattól.
Klubhelyiségünk az Iskola u. 8
szám alatt, a Művelődési ház
mellett működik.
Nagyon szépen felújított szobából, vizes blokkból, és egy
konyhából áll, ízlésesen berendezett bútorzattal.
Nagyon szépen köszönjük
Polgármester Úrnak, a Képviselő Testület tagjainak, és
Kovács Jánosnak az Iránytű
Gazdaságfejlesztő Klub vezetőjének a támogatást, a helyiségek kialakításában, felújításában végzett munkát.
Egyesületünk tagjaival iparkodunk aktívan részt venni a
Községi rendezvényeken.
Nagy meglepetés és öröm
volt a május 1-i főzőversenyen nyert első helyezet. Az
elnyert vándorserlegünkre
nagyon büszkék vagyunk.
Pócspetriben megrendezett

„Emlékezzünk, hogy Emlékeztessünk” ünnepségen az
Iránytű Klub-zenekarral, és az
általános iskolás gyerekekkel
közösen felléptünk a nagyon
szép kulturális műsorban, ami
nagy öröm volt számunkra.
Ezt megelőzően már Május
15.-én Kislétán Mezei József
emlékmű avatása napján,
majd a „Büszkeségpont” átadását követően szeptember
elején, Máriapócson a Trianon tragédiájára emlékezve,
év végén pedig, a „Málenkij
robot, avagy Gulag a földi
pokol” című zenés irodalmi,
történelmi műsorban szerepeltünk. Az Iránytű Klubzenekarral a 2016 évi közös
fellépést Pócspetriben az
Adventi ünnepségen zártuk.
Június 3-i ünnepségre vendégeink is érkeztek a határon
túli testvér település nyugdíjasai a mezőfényiek.
Júliusi és augusztusi hónapokban Nyírturán és Tiszabercelen kulturális találkozón
vettünk részt ahol a Country –
táncklubban mi is felléptünk.
Eljárunk a Megyei Nyugdíjas
Szövetség által szervezett
nyugdíjas találkozókra is, amelyekről élményekkel telve
érkezünk haza.
Októberben a Máriapócsi
Nyugdíjas Egyesület látott
vendégül bennünket, ahol
színvonalas műsorban s vendéglátásban volt részünk.

A Pócspetri Község Önkormányzata, a Gondozási Központ és a Nyugdíjas Egyesületünk közös munkájának köszönhetően az Idősek Világnapja alkalmából rendezett
ünnepség példaértékűen
került megszervezésre, és
lebonyolításra a résztvevők
legnagyobb örömére.
Egész évben nagyon sok
programban vettünk részt.
Eddigi munkánkat úgy érezzük, hogy sikerült jól végezni,
amit most, itt is szeretnék
megköszönni az Egyesület
minden tagjának.
A továbbiakban is szeretném
kérni segítségüket, ötleteiket,
javaslataikat, hogy sikeresen
végezhessük tevékenységünket.

A kedves Pócspetri
nyugdíjasokat biztatni
szeretném, hogy ha e
rövid beszámoló
felkeltette az
érdeklődésüket
örömmel várjuk tagjaink
sorába.
Minden kedves
olvasónknak jó
egészséget kívánunk!
Májer Józsefné
Nyugdíjas Klub
Egyesület elnöke

A Nyírbátori Rendőrkapitányság munkatársai
A Nyírbátori Rendőrkapitányság tulajdon elleni szabálysértés elkövetése
miatt folytat eljárást egy 16 éves pócspetri lakos ellen.
A fiú 2016. december 3-án egy nyírbogáti üzlet elől eltulajdonított egy
biciklit. A rendőrök a fiatalt a rendőrkapitányságra
ek
i Hír
Petr
előállították és szabálysértési őrizetbe vették.
3.o.
– Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság –

IRÁNYTŰ

pályázati lehetőségek
fejlesztési elképzelések
közösségi események

IGFK

Az Iránytű Gazdaságfejlesztő Klub
2016 évi tevékenységéről
Pócspetri Önkormányzata megbízta az Iránytű Gazdaságfejlesztő
Klubot a települési honlap létrehozásával, kezelésével, frissítésével,
havi hírlevél szerkesztésével, és
pályázatokhoz köthető általános
projektmenedzseri és településmarketing feladatok ellátásával.
Ezért megterveztük és elkészítettük az önkormányzati/települési
honlapot, tartalommal feltöltöttük,
valamint, a megrendelői igény
szerinti folyamatosan frissítjük.
Az önkormányzat és/vagy intézményei, és a civil szervezetek által
biztosított, s a Neten fellelhető tartalom alapján, havi rendszerességgel akár elektronikus úton terjeszthető, de nyomdai előállításra
és/vagy nyomtatásra is alkalmas
formátumú lakosságot, és a nagyvilágot tájékoztató hírlevelet rendszeresen összeállítjuk, és a település honlapjára feltöltjük.
A Petri Hírek összefoglalóan, tényszerűen, s röviden tartalmazza az
eltelt hónap eseményeit, valamint
bemutatja, és beharangozza a
következő hónap várható programjait. (Ebben a most olvasható év
végi lapszámban értelemszerűen
megjelenik az adott intézmény,
szervezet egyfajta rövid éves tájékoztatója, beszámolója is.)
A pályázatokhoz köthető általános
projektmenedzseri és településmarketing feladatok ellátása keretében az alábbiakat végeztük:
A településmarketing, a Települési
honlap készítése, frissítése, és a
Havi Hírlevél szerkesztése munka
végzésénél is megjelenik. Továbbá
a kulturális programok szervezésénél, és a hagyományőrző kisközösségek tevékenységénél megjelent a „Pócspetri, a zenélő falu”
szlogen bevezetése, és egyfajta
elmélyítése. (Valódi tartalommal
megtöltés egy összetett feladat.)

Az Iránytű Gazdaságfejlesztő Klub
2016 évben részt vett Pócspetri
település TOP-os, más EU-s, és hazai forrásból megvalósuló fejlesztési elképzelések kidolgozásában.
Az aktuális Önkormányzati, intézményi, és civil szervezeteket érintő
pályázati kiírások folyamatos figyelése, az előzetesen megismert
igények felmérése alapján megosztása az érintettekkel, közvetlenül,
és/vagy Hírleveleken keresztül a
leendő pályázók, kedvezményezettek számára folyamatos.
Nagymértékben közreműködtünk a
Pócspetri Egészségügyi Központ
felújítására vonatkozó elképzelés
teljes kidolgozásában, a TOP-os
pályázat elkészítésében és beadásában. A munka során és ezt követően
is, a szakmai és politikai kapcsolati
tőkénket felhasználva sokat lobbiztunk a pályázat sikere, a megvalósulás érdekében. Már elégedettek
lennénk, ha ennek köszönhetően
ezen önkormányzati ciklus idején
realizálódna ez a fejlesztés, egy
korszerű, s szép egészségügyi létesítmény szolgálná az itt élőket.
Az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulójára létrehozott Emlékbizottsághoz is nyújtottunk be pályázatot, melynek eredményeképpen az önkormányzattal
együttműködve a „Pócspetri Büszkeségpont” létrehozásával, átadásával, a helyi 1948-as, és az
1956-os áldozatok kaptak méltó
emlékhelyet. Egyben a Művelődési
Ház belső tere is megújúlt, és a
Nyugdíjas Egyesület is végre igazán otthonos helyhez jutott.
A „Pócspetri 1948-as tragikus eseményeinek, a Pócspetri pernek, a
Kommunizmus üldözöttjeinek,
Emlékhely – Emlékpark – Keresztút létrehozása, építése” címmel,
egy kiemelt nagy projektet is teljes
mértékben előkészítettünk!!!

Egy
részletes, szinte teljes körű pályázati
dokumentáció összeállítására alkalmas előkészítő,
közreműködő és döntéshozó szervezetek számára elküldhető anyagot készítettünk el. Ezt ünnepélyesen a Büszkeségpont megnyitóján átadtuk az Önkormányzatnak
azzal, hogy a legmagasabb szinteken felkínált támogatással éljenek,
s tegyenek meg mindent a település
összképét jelentősen, és pozitív
irányban megváltoztató megvalósítás érdekében.
Mindehhez kapcsolódva a beadott
kérelmünknek helyt adva a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság 35/2016. számú határozatával
úgy döntött, hogy az 1948-as események jelentősége miatt támogatja és kezdeményezni fogja a Pócspetri Polgármesteri Hivatal épületének (egykori Irinyi-kúria) történelmi emlékhelyé nyilvánítását.
Kisebb léptékű pályázatok elkészítésében is aktívan közreműködtünk. Pócspetri esetében a Nyugdíjas Egyesülettel alakult ki a legszorosabb kapcsolat, így nekik is készítettünk sikeres anyagokat.
Önállóan pedig, a vidéki térségek
kisméretű infrastruktúrájának és
alapvető szolgáltatásainak fejlesztés, a településképet meghatározó
épületek külső rekonstrukciója,
többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés felhívásra elkészítettük
és beadtuk a Pócspetri Művelődési
Ház/Teleház energetikai korszerűsítése a pályázatunkat.
Reményeink szerint
ek
i Hír
Petr
pozitív elbírálásba
részesül.
4.o.
4

Az Iránytű Gazdaságfejlesztő Klub
nagy tapasztalatokkal rendelkezik,
a különféle fesztiválok, kiállítások,
Közösség és Léleképítő, Hagyomány-őrző, sport, életmód,- Zenei
és kézműves nyári, és a „Határok
nélkül” Nemzetközi Művészeti Alkotótáborok, és más egyéb hazai és
nemzetközi programok megszervezésében, és lebonyolításában.
Ezen tevékenységek keretében, a
Junior Alapítvány a XXI. Századért
szervezettel együtt sikeresen megvalósítottuk a Székelyföldi Szabadegyetem, „SIC-FESZT” Csomakőrösön, és Lélek s Közösségépítő
tábor Máriapócson programot.
A Háromszéki Ifjúsági Tanáccsal
pedig (amelynek Székelyföldön 22
tagszervezete van) Sepsiszentgyörgyön Szent György Napokon
az "Ifjúsági tér" programjai, és Máriapócson Nemzeti Összetartozás
Napján, a „Mert nem lehet feledni,
nem, soha,” program került lebonyolításra.
Megszerveztünk továbbá a Szerencsejáték Kft támogatásának köszönhetően az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetséggel egy digitális világ és a munka kapcsolatával
foglalkozó konferenciát.
Valamint közreműködtünk a Magyar Művészeti Akadémia támogatásával az első Pócspetri Nemzetközi Hagyományőrző Zenei - Tánc
és Alkotótábor megvalósításában.
A 2015 évben rendszerbeállított
OPEL Vivaro Kombi kisbuszunkat
az egyesületünkön, és a civil közösségünkhöz tartozó művészeti formációkon túl, többek között használta, használja a Nyugdíjas Egyesület, az Iskolai néptánc-csoport, az
Iskolai sportkör, s az Önkormányzat is. A citerazenekar számára különösen örömteli, hogy a gépjármű
hosszított változatát vásároltuk
meg, mert így kilenc személy mellett, a raktérben elfér a nagybőgő is.
A Betlehemes csapatnál ugyanez a
szempont fontos, a Petri templom
makett szállításnál. Kerékpárosaink kiszolgálására pedig készítettünk egy belső kerékpártartót, amely hat fő mellett, hat kerékpár
szállítását is lehetővé teszi.

A szállító eszközünknek köszönhetően juthatott el a Vadászdalárda,
a Néptánccsoport, a Citera és Énekegyüttes, a Betlehemesek, a Nyugdíjasok Népdalköre, és az Iránytű
Klub-zenekar a fellépéseik színhelyére. Az Iránytű Gazdaságfejlesztő Klub, a Nyugdíjas Egyesület, és az Önkormányzat nemzetközi kapcsolatainak ápolásába, a
külföldi utazások során is fontos
szerepet tölt be a kisbusz.
Az iskolás focista gyerekeink pedig
Eggstattbe látogathattak egy nemzetközi ifjúsági futball rangadóra,
amin a német gyerekeken kívül
olasz csapatokkal is játszottak.
Természetesen a gépjárművet, az
egyesületünk tagjainak, és a támogatóinknak a közösségi programjaikhoz is, igény alapján, és a
lehetőség szerint rendelkezésre
bocsájtjuk.
Az Iránytű Klub-zenekarral, 2016ban nyolcszor léptünk fel, s ebből
négy alkalommal adtunk elő, történelmi eseményhez köthető zenés
irodalmi műsort.
Január 22.-én a „Szeretet nem fogy
el soha” címmel, az ország minden
tájáról érkezett fiatal kereszténydemokraták számára egy tanulságos estén játszottunk a Nemzet
Szentélyében, Máriapócson.
Az Iránytű Klub-zenekar zenés
irodalmi/történelmi műsorának az
összeállításánál jött az ötlet, hogy
egy pár számban vonjuk be a Nyugdíjas Egyesület énekkarát is.
A megkeresést örömmel fogadták a
nyugdíjasok, így Sitku Angéla vezetésével megkezdődtek a kijelölt
számok próbái.
Április 10.-én Pócspetriben Költészet Napi - zenés irodalmi-ismeretterjesztést tartottunk egybekötve a
zenekarunk születésnapi bulijával.
Meghitt körülmények között az
iskolások, és nyugdíjasok jelenlétében tortavágásra, és ajándékok
átadására is sor került.
Majd megtisztelő felkérést kaptunk
a pócspetri kötődésű kislétai születésű Pénzes Lászlótól Kisléta település helytörténet kutatójától, a
2016.05.15.-i megemlékező ünnepségükön való részvételre.

A kitartó lelkiismeretes munka, a
külön-külön, és az együttes próbák
eredményeként, a Nyugdíjas Egyesület közreműködésével színvonalas műsorral tisztelegtünk a kislétai születésű Mezei József festőművész, költő, 1848-as tüzérfőhadnagy, valamint az elesett Hős
katonák előtt is, a Mezei József
emlékművének átadása napján.
A „Kisléta Története oldal” civil
közösség Pénzes Laci bácsi vezényletével egy örökké emlékezetes napot, ünnepséget szervezett.
Június 3.-án Pócspetriben, az iskola
államosításával kapcsolatos tragikus események évfordulóján, és a
„Büszkeségpont” átadásánál, a
nyugdíjasokon kívül az általános
iskolásokat is bevontuk, és így
együtt készítettünk egy rendhagyó,
nagyszabású emlékműsort.
Szeptember elején, Máriapócson az
Erdélyből érkezett vendégeinkkel,
a Harmónia kamarakórussal, és a
Kék Virág néptánc-csoporttal közösen a Nemzeti összetartozás napján, a Trianon, mint nemzetünk legnagyobb tragédiája volt a műsorunk központi eleme.
Októberben megint Kislétán játszottunk, Orosz Árpád görögkatolikus parókus, pappá szentelésének
25. évfordulóján.
Október 27.-én pedig a Máriapócsi
Ifjúsági Egyesület szervezésében,
újra a Hungaricum Vendégházban,
és a Nyugdíjas Énekkarral közösen,
a „Málenkij robot, avagy Gulag a
földi pokol” című zenés irodalmi/történelmi műsorunkkal emlékeztünk a Szovjetunióba hurcolt
magyar politikai foglyokról, és a
kényszermunkásokról.
Az Iránytű Klub-zenekarunk, az évet, az évadot, és nagy valószínűséggel (különféle okok miatt) az
ilyen típusú működését a „Kis karácsonyi ének” zenés irodalmi összeállítással zárta, a Pócspetri Adventi
ünnepség keretében, elsősorban a
határontúli vendégek jelenlétében.
Itt minden közreműködő, hűséges
támogató, fellépéseinkről emlék
DVD-t, könyvet, s erre
az alkalomra palac- Petri Hírek
kozott bort kapott.
3.o.
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Advent - 2016. december 18.
Ezen a vasárnapon a Pócspetri Község Önkormányzata, a
Pócspetri Római Katolikus Egyház, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat és a helyi Általános Iskola és Óvoda közös szervezésében került sor a már hagyománnyá vált karácsonyfa díszítésre és Adventi vásárra.
A hideg idő ellenére sokan jöttek el, vásároltak a felajánlott
ajándéktárgyakból, amik között voltak finom mézes sütemények, ügyes kezű hívők által horgolt karácsonyi díszek, valamint az ünnephez kötődő kis ajándékok, apró díszek.
A templomban felállított fenyőfák feldíszítésének is kialakult
már a hagyománya, a segítők odaadó szívvel és hittel rakosgatták az elmúlt évek alatt összegyűlt ízléses díszeket, amikhez minden évben kerülnek újabbak.
No és persze most sem maradhatott el a forró tea, a testet-lelket melengető forralt bor és a frissen sült lángos. Aki ott volt, az
nemcsak ajándékokkal, hanem élményekkel is távozott,
megtapasztalva a közösség összetartó erejét, az Adventi
várakozás hitét, szépségét. Hálásan köszönjük Minden
közreműködőnek az odaadó, önzetlen munkáját, aki
hozzájárult ennek a napnak az élményéhez!

Szilveszteri Jótékonysági Bál
2016. december 31.
Már harmadik alkalommal került megrendezésre a
Pócspetri Község Önkormányzata és a Pócspetri
Közösségéért Egyesület közös szervezésében az Ó
év búcsúztató Szilveszteri Jótékonysági Bál.
A rendezvény sikeresen zajlott le, remélhetőleg minden
vendég jól érezte magát. Beigazolódott az a közmondás:
„Sok jó ember kis helyen is elfér”. Sokan dolgoztak azon, hogy
eredményes legyen a Jótékonysági Bál, az önkormányzat, az
egyesület tagjai, a hivatal, az iskola, óvoda, a konyha, a
Gondozási központ dolgozói. Felajánlások is szép számmal
érkeztek, ezzel is gyarapítva az adományt, amit a település
fejlesztésére kíván fordítani az Egyesület és az önkormányzat.
Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik munkájukkal,
felajánlásaikkal, részvételükkel segítették a Jótékonysági Bált!

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

Rendkívüli
Képviselő-testületi ülés
2016. december 13.
A rendkívüli Képviselőtestületi ülésre a
Gondozási Központ
intézményvezetői
feladatai ellátásának
megtárgyalása miatt
került sor.
Az intézmény jelenlegi
megbízott vezetője
Pekkné Póti Szilvia,
Pócspetri, Kossuth utca
5. szám alatti lakos,
aki már évek óta az
intézmény dolgozója.
Megbízatására azért
került sor, mert az addigi
vezető, Tamás-Mikula
Valéria lemondott
vezetői
megbízatásáról.
Az intézmény zavartalan
működésének
biztosítása érdekében
hozta meg a Képviselőtestület intézkedéseit.
Pócspetri Község
Önkormányzata
Képviselő-testülete a
"Közalkalmazottak
jogállásáról szóló" 1992.
évi XXXIII. törvény 20/A.
§ alapján pályázatot
hirdetett a
Gondozási Központ
Integrált Intézmény
intézményvezető
(magasabb vezető)
beosztás
k
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