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A rendkívüli képviselő-testületi 
ülés összehívására pályázat be-
nyújtásának határideje miatt volt 
szükség.

A Képviselő-testület döntött a 3. 
2.1.-15 számú önkormányzati é-
pületek energetikai korszerűsítése 
pályázat műszaki előkészítéséről, a 
tervezési feladatok elvégzéséről.
Határozott a közművelődési érde-
keltségnövelő támogatás jogcímen 
kiírt pályázat benyújtásáról, mely-
ben 300 ezer forint önerőt fogadott 
el.

Meghatározta az önkormányzat 
konyhájáról történő étkezés díját, 
illetve számítását.

Döntött az önkormányzati tulaj-
donú mezőgazdasági földterületek 
vadászati célra történő bérbeadá-
sáról.

Megismerte és jóváhagyta az IT-
biztonságról szóló ellenőrzési 
jelentést (informatikai rendszerek 
megbízhatóságának vizsgálata), 
mely szerint megfelelő az önkor-
mányzati informatikai rendszer. 
A jelentés javaslatokat is tartalmaz 
a jövőre nézve.

Végül megbízta Tamás György 
polgármester urat a köztemető és a 
ravatalozó felújítási munkálatainak 
(kerítésfestés, drapéria csere) fel-
mérésével.

Petri Hírek

Petr
i Hírek

1.o.

Rendkívüli
képviselő-testületi 

ülés: 
2016. július 14.

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

Felhívjuk az 
ingatlantulajdonosok, 
a telektulajdonosok 

valamint a 
földtulajdonosok 

figyelmét a kötelező 
PARLAGFŰIRTÁSRA, 
valamint a település 

gondozottságára 
tekintettel a 
gyomirtásra.

A parlagfű irtása 
törvényi előírás, 

de ezen túlmenően 
gondoljunk azokra az 

embertársainkra, 
akik allergiában 

szenvednek, 
az ő életüket tesszük 

könnyebbé,
ha odafigyelünk 

kertjeink, földjeink 
gondozására. 

A nyári betakarítást 
követően kérjük a 

földtulajdonosokat is, 
tegyék rendbe a 

tarlókat, végezzék el az 
ilyenkor szükséges 

munkálatokat! 
 

Augusztus hónapban 
minden adózó kézhez 

kapja adózói egyenleg 
értesítőjét, amiben a 
II. féléves fizetendő 

adókról, az esetleges 
hátralékairól,

és túlfizetéseiről kap 
tájékoztatást. 

Befizetés esetén kérjük 
az adózókat a határidők 

betartására. 
Túlfizetéseiről, ha nincs 
egyéb köztartozása, a 
hivatali ügyintézőnél 
rendelkezhet a tisztelt 

adózó.
Felhívjuk figyelmüket 

a változásokról teendő 
bejelentési 

kötelezettségekre! 
Akár lakcímváltozás, 

vagy ingatlan 
tulajdonában történik 

változás,
vagy vállalkozás 

indítása/megszüntetése 
történik, ezeket mind 

köteles az érintett adózó 
bejelenti az 

önkormányzat 
Adóhatóságához.    

Önkormányzati 
Adóhatóság 

felhívása

Önkormányzati 
felhívás



Civil és
Intézményi
Harsona!

A győri Nagyboldogasszony-székesegyházban 
szombaton (2016. 07.16.) beiktatták 

a Győri Egyházmegye új főpásztorát, 
Veres Andrást, a Magyar Katolikus Püspöki 

Konferencia elnökét, akit Ferenc pápa
a szombathelyi püspöki székből helyezett át 

a Győri Egyházmegye élére. 
Az új győri püspök 

szabolcs-szatmár-beregi kötődésű: 
Pócspetriben született és 1986. augusztus 2-án 

Nyíregyházán szentelték pappá, 
mégpedig a Magyarok Nagyasszonya 

római katolikus templomban.
http://www.szon.hu/veres-andras-az-uj-

fopasztor/3112200

Beiktatták 
a Győri Egyházmegye új főpásztorát, 

Veres Andrást, a Magyar Katolikus 
Püspöki Konferencia elnökét
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2016. július 22. – 
Játszóház

Simon Kitti családsegítő 
vezetésével ezen a 
napon játszóházat 

tartottak 
a Művelődési Házban 

a szünidei étkeztetésben 
részesülő gyerekek, 
illetve településünk 

gyermekei számára. 
Ügyes kezű diákmunkán 

lévő helyi fiatalok 
segédkeztek, illetve 
játszottak együtt a 

résztvevő gyermekekkel. 
Sokuknak hiányzik a 

saját korosztállyal való 
találkozás a hosszú nyári 

szünetben, örültek a 
gyerekek egymásnak és 

az önfeledt együtt 
játszásnak.

A Magyar Kurír beszámolójából 
kiderül: 
Alberto Bottari de Castello, Ma-
gyarország apostoli nunciusa az 
Apostoli Szentszék megbízott-
jaként adta át a pásztorbotot Veres 
Andrásnak, aki a szentmise főce-
lebránsa és szónoka volt.
Elmondta: néhány nap múlva 
ünnepelheti pappá szentelése har-
mincadik évfordulóját, és kiemelte: 
élete legszebb és legnagyobb aján-
déka, hogy pap lehet.
– Az egyház egész lelkipásztori 
munkájának fokozottan a család 
felé kell fordulnia – hiszen ha ezt 
sikerül megvalósítani, akkor a 
hitoktatás és a törődés a fiatalokkal 
is megfelelő hangsúlyt kap. És 
akkor egyre közelebb kerülünk a 
Ferenc pápa által meghatározott 
célhoz: a plébánia legyen a csalá-
dok családja.

Az egyház akkor tölti be jól a földi 
hivatását, ha a társadalmi élet 
minden területén érződik a hívő 
emberek jelenléte és az evangéli-
umi értékrend érvényesülése.
Ez közös célunk – Isten országát 
kell építenünk minden politikai és 
kulturális berendezkedésben – 
mutatott rá szentbeszédében a 
főpásztor és hangsúlyozta: nem 
lehetünk restek, gyengék vagy 
megalkuvók a nem keresztény 
világ kihívásai előtt. A hívő ember 
minden jó szándékú emberrel 
összefogva fáradhatatlanul törek-
szik minden ember közös javát 
szolgálni. Beiktatása alkalmából 
Veres András háromszáz hajlék-
talant vendégelt meg a likócsi 
Segítőházban. Üzenetét és üdvöz-
letét Németh László püspöki hely-
nök adta át a szegényeknek.
KM

A családok családja

Gyalogos zarándoklat 
Sajópálfaláról Pócspetrin 

keresztül Máriapócsra

A Miskolci Egyházmegye IV. 
Gyalogos zarándoklatát tartotta, 
amely 2016. július 19-én indult 
Sajópálfaláról, majd az Aszaló – 
Monok – Rátka – Tállya – Mád – 
Tokaj – Rakamaz – Nyírszőlős – 
Napkor – Pócspetri útvonalon 
érkezett meg a 24-én Máriapócsra, 
az egyházmegye hagyo-
mányos Szent Illés-
napi búcsújára.

A Kolping Oktatási és Szociális Intézményfenntartó 
Szervezet szakmai napokat rendez 

Pócspetriben 2016. augusztus 25-26-án. 
A szakmai napokon részt vesz 

Veres András Győri Egyházmegye új főpásztora, 
a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke.

Szakmai napok
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IGFK
IRÁNYTŰ 

pályázati lehetőségek

fejlesztési elképzelések

3

Igaz augusztus első hetében lett 
megrendezve, de már javában 
benne lubickolunk a meleg augusz-
tusban, így engedjék meg, hogy 
röviden írjunk a 2016.08.01. és 
2016.08.07. között a Pócspetri 
Község Önkormányzata és az 
Iránytű Gazdaságfejlesztő Klub 
szervezésében megrendezésre ke-
rülő Nemzetközi Hagyományőrző 
Zenei Tánc és Alkotótáborról, 
melynek nyitórendezvényén a Sep-
siszentgyörgyi Harmónia kamara-
kórus gyönyörű és vidám dalait 
hallhattuk, valamint a Bölöni Kék 
Virág tánccsoport fergeteges elő-
adását láthattuk.  
Az alkotótábor alatt a hét folyamán 
esti előadás keretében az Iránytű 
Klub- zenekar és a Pócspetri Nyug-
díjas Egyesület Nemzeti Össze-

tartozás műsorát nézhették meg 
„Mert nem lehet feledni, nem soha” 
címmel. 
Az Alkotótábor művészei Stefan 
Gnandt helyi festőművész vezeté-
sével a saját területén folytatott al-
kotómunkát, melynek eredményét 
augusztus hónap során hétköznap 
délelőtt 10:00 -12:00 óráig tekin-
thetnek meg az iskola aulájában. 
Kérjük Önöket minél többen láto-
gassák meg a kiállítást, és nézzék 
meg az első alkalommal megren-
dezett Alkotótábor művészi alkotá-
sait!              
„A Nemzetközi Hagyományőrző 
Zenei - Tánc és Alkotótábor Pócs-
petriben” szakmai program meg-
valósítását 2016. évben a Magyar 
Művészeti Akadémia támogatta.  
 Szollár Katalin

Nagy megtiszteltetés érte a Petri 
Pengetős Citera és Énekegyüttest, 
hogy Leleszi Tibor Kisvárda város 
Polgármesterétől, és Dr. Seszták 
Miklós Nemzeti Fejlesztési Mi-
niszter úrtól, az esemény Fővéd-
nökétől meghívó érkezett Magyar-
országi Népzenei Együttesek Talál-
kozója és Bemutató előadásain a 
szereplésre.
Ugyanis 2016. augusztus 20.-án két 
helyszínen is várják a magyar nép-
zene iránt érdeklődő közönséget a 
Magyarországi Népzenei Együtte-
sek Találkozója és Bemutató elő-
adásaira. Délelőtt 10.00 órakor Kis-
várdai Várszínház és Művészetek 
Házában (4600 Kisvárda, Flórián 
tér 20.), délután 13.00 órától az 
ajaki Kultúra Házában (4524 Ajak, 
Hajnal út 20.) csapnak a húrok közé 
a zenészek. 
Természetesen ezt a felkérést ö-
römmel fogadta el a citera zenekar, 
még úgy is, hogy ez azzal járt, hogy 
kénytelen volt az Iránytű Klub-
zenekar, az ugyanerre a napra szóló 
máriapócsi fellépését lemondani. 
Máriapócson egy szintén jelentős, a 
megyei önkormányzat augusztus 
20.-i ünnepi műsor záró prog-
ramján kellett volna koncertet adni.
Mivel a két zenekar tagjainak fele 
ugyanazon személy, így ez legna-
gyobb sajnálatunkra most nem 
jöhetett létre. Következő lapszá-
munkban beszámo-
lunk az  esemé-
nyekről.

Pócspetri 
Önkormányzat Hírlevele

Felelős kiadó: Tamás György
www.pocspetri.hu

pmhpocspetri@gmail.com
Főszerkesztő: IGFK

kovjanek@gmail.com

Népzenei
találkozó és 
bemutató Kisvárdán és 
Ajakon augusztus 20-án

Nemzetközi Hagyományőrző 
Zenei - Tánc és Alkotótábor 

Kérjük Önöket 
minél többen látogassák meg a kiállítást, 

és nézzék meg az első alkalommal megrendezett 
Alkotótábor művészi alkotásait!       

A kiállítás augusztus hónap során 
hétköznap délelőtt 10:00 -12:00 óráig 

tekinthető meg a Királyfalvi Miklós 
Általános Iskola aulájában. 

Az augusztusi lapszámban a programról 
részletesebben is beszámolunk.


