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Ezen a napon először a Máriapócs 
Város Önkormányzata Képviselő-
testületével együttes ülést tartottak 
Máriapócs településen, amin elfo-
gadták a Közös Önkormányzati Hi-
vatal  2015. évi költségvetés végre-
hajtásáról szóló zárszámadást, 0 Ft. 
költségvetési maradvánnyal.
Ezt követően településünk önkor-
mányzatának képviselő-testülete 
itthon folytatta munkáját.
- A 2016. április 27. napon tartott 
ülésén a testület a 2015. évi 
költségvetési rendelet módosítását 
követően elfogadta a 2015. évi zár-
számadásról szóló rendeletet, amit 
353 332 E Ft költségvetési bevé-
tellel 352 131 E Ft Költségvetési 
kiadással 44 796 E Ft helyesbített 
maradvánnyal hagyott jóvá.
-  Jóváhagyta a Gondozási Központ 
szabályzatait, azaz a Szervezeti és 
működési Szabályzatát, Szakmai 
Programját, Házirendjét. A sza-
bályzatok a most hatályos jogsza-
bályok szerint lettek átdolgozva.
- Elfogadásra került a település 
gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
feladatainak 2015. évi átfogó 
értékeléséről szóló, valamint az ön-
kormányzati Adóhatóság 2015. évi 
munkájáról szóló beszámoló.
- A képviselő-testület döntött pályá-
zatokhoz szükséges saját forrás 
biztosításáról. Így az önkormány-
zati fenntartású és működtetésű 
konyha bővítésére, fejlesztésére 
kiírt, valamint a Gondozási Köz-
pont, mint önkormányzati intéz-
mény fejlesztésére, felújításá-
ra kiírt pályázathoz 
szükséges 5-5%-
os saját forrás biz-
tosításáról. 
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Képviselő-testületi 
ülés: 

2016.április 27.

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

Képviselő-testület 
szociális rendeletre 

vonatkozó módosításai 
A település szociális rendelete is 
módosításra került. A módosított 
rendelet a következő új elemeket 
tartalmazza:  
Az önkormányzat minden év októ-
ber hónapban 5000 forint támoga-
tásban részesíti a tárgyévben a 75. 
életévét betöltött életvitelszerűen a 
településen élőket.
A Képviselő-testület a Karácsonyi 
Ünnepekre- jövedelemhatártól füg-
getlenül –Pócspetriben életvitel-
szerűen élő családok számára in-
gatlanonként természetbeni ellátás-
ként egy élelmiszer csomagot biz-
tosíthat hivatalból.
Beiskolázási költség viseléséhez 
nyújtott települési támogatásban 
részesítheti a Pócspetriben állandó 
lakóhellyel rendelkező, nappali 
tagozatos középiskolás utolsó év-
folyamban tanulót, valamint felső-
fokú oktatási intézmény nappali 
tagozatán tanulmányokat folytató 
személyt évente egy alkalommal.

Képviselő-testület döntése, 
a TOP-3.1.1-15 kódszámú 
„Fenntartható települési 

közlekedésfejlesztés” 
című pályázat benyújtásáról
A rendkívüli ülésen a képviselő-
testület a Széchenyi 2020 keretében 
megjelent TOP-3.1.1-15 kódszámú 
„Fenntartható települési közleke-
désfejlesztés” című felhívásra szó-
ló pályázat benyújtásáról is döntött. 
A pályázaton, mint konzorciumi 
tagként vesz részt Pócspetri telepü-
lés. 

Képviselő-testület rendelet
2016.évi igazgatási szünetről
A rendkívüli ülésen a képviselő-
testület rendeletet alkotott a Polgár-
mesteri Hivatal 2016. évi igazga-
tási szünetéről, mely szerint 2016. 
07.25.-2016.08.06.-ig, valamint 
2016.12.27-2016.12.30.-ig igazga-
tási szünetet tart. Az igazgatási 
szünet időtartama alatt a Hivatal 
ügyeletet tart.

Képviselő-testület rendelet 
egészségügyi alapellátások 

körzeteiről
Továbbá, jogszabályi előírásnak 
megfelelve megalkotta rendeletét 
az egészségügyi alapellátások kör-
zeteiről, mely szerint a község köz-
igazgatási területén egy darab 
területi ellátási kötelezettséggel 
működő háziorvosi körzetet, egy 
darab területi ellátási kötelezett-
séggel működő iskola egész-
ségügyi ellátási körzetet egy darab 
területi ellátási kötelezettséggel 
működő védőnői körzetet alakít ki.
A fogorvosi alapellátás körzetének 
székhelyét – Máriapócs Város 
Önkormányzatával egyetértésben- 
4326. Máriapócs, Kossuth utca 32-
44  szám alatt állapítja meg. 

Képviselő-testület rendelet 
módosítás a 

hulladékgazdálkodásról
A Képviselő-testület módosította 
Hulladékgazdálkodási rendeletét. 
A módosítás szerint a közszolgál-
tatásért (illetve, ahol nincs bekötve 
a szennyvízelvezetés, a keletkezett 
szennyvíz elszállításáért) fizetendő 
legmagasabb nettó díj:1500-Ft/m3 
+ÁFA . 

Képviselő-testületi ülés: 2016.április 1.



Civil és
Intézményi
Harsona!

Megtisztelő felkérést kapott az Iránytű Klub-zenekarunk a pócspetri 
kötődésű kislétai születésű Pénzes Lászlótól Kisléta település helytörté-
net kutatójától, a 2016.05.15.-i megemlékező ünnepségen való részvé-
telre, fellépésre.
Az Iránytű Klub-zenekar zenés irodalmi/történelmi műsorának össze-
állításánál jött az ötlet, hogy egy pár számban vonjuk be a Nyugdíjas 
Egyesület énekkarát is. A megkeresést örömmel fogadták a nyugdíjasok, s 
Sitku Angéla vezetésével megkezdődtek a kijelölt számok próbái, először 
önállóan, majd a zenekarral közösen.
Az eddigiekből is kitűnik, hogy életképesnek ígérkezik a közös zenélés, 
szereplés ötlete. A választott számokban a 12 fős Iránytű Klub-zenekart 
remekül kiegészíti a 10-14 fős énekkar.
Nyugdíjas egyesület közreműködésével készülő műsorral szeretnénk 
tisztelegni, a kislétai születésű Mezei József festőművész, költő, 1848-as 
tüzérfőhadnagy, valamint a Forradalom és Szabadságharcban, és a 
világháborúkban elesett, Hős katonák előtt is.   

A Pócspetri Nyugdíjas Egyesület
és az Iránytű Klub-zenekar 
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2016. április 15-én 
a Pócspetri KOSZISZ 

Királyfalvi Miklós 
Katolikus Általános Iskola 

és Óvoda megyei 
szavalóversenyt 

hirdetett a 
„költészet napja” 

alkalmából általános 
iskolás, felső tagozatos 

tanulók számára. 
41 gyermek jelentkezett 
7 különböző településről. 

Eredmények:
5.-6. o:

1. Imre Csongor Ibrány
2. Bandúr Anna 

Nagykálló 
és Csapos Zsolt 

Nyírbátor Gimnázium
3. Bodnár Bíborka Ibrány 

és Markos Réka 
Máriapócs

7.-8. o:
1. Oláh Patrik Ibrány
2. Bereznyák Fruzsina 

Ibrány
3. Tóth Amina Nagykálló 

és Tótszegi Roxána 
Ibrány

Gratulálunk 
a felkészítőknek 

és a résztvevőknek 
a színvonalas 
szerepléshez!

2016.április 30 
MAJÁLIS

Örömünkre az időjárás ebben az 
évben kedvezett a rendezvénynek. 
A gyermekek játékos sportvetél-
kedőkön, kézműves foglalkozáso-
kon, valamint ugráló várban szóra-
kozhattak, valamint zsibvásárt tar-
tottak megunt játékaikból. 
A felnőtteknek csapatversenyek 
voltak, felnőtteknek szóló vetélke-
dőkkel, amiből a legnagyobb sikert 
a ruhakígyó játék aratta. 
A felnőttek is bemutatkoztak saját 
készítésű termékeikkel, elsősorban 
horgolt kézimunkákkal.  
A futballverseny győztese Hajdú 
Attila és csapata lett. 

A főzőversenyt a Pócspetri Nyug-
díjas Egyesület lelkes csapata 
nyerte meg nemcsak ízletes töltött 
káposztájuknak, hanem a terítés-
nek, vendéglátásnak, a csapat-
szellemnek köszönhetően is.
Gratulálunk minden nyertesnek, de 
úgy gondoljuk, aki ezen a napon itt 
volt a majálison, azok mindannyian 
nyertesei voltak ennek a csodás, 
vidám napnak.
Másnap a több évtizedes hagyo-
mányoknak megfelelően zenés 
köszöntővel keltették a falu lakóit 
Pócspetri zenészei. 
Köszönjük a vidám ébresztőt!

A május elsejei ünnepséghez kapcsolódóan ezen 
a napon Pócspetri Község Önkormányzata 

az elmúlt évhez hasonló módon majálist szervezett 
a település lakóinak és vendégeinek. 

Mezei József 
/Kisléta, 1823.05.11.- Budafok, 1882.09.08./ 

festőművész, költő, 1848-49-es tüzérfőhadnagy, 
Petőfi Sándor barátja,

és a 48-49-es szabadságharcban részt vett 
Kislétaiak emlékére, tiszteletére állított emlékmű 

leleplezésére, emlékműsora, emlékkiállításra 
2016. május 15.-én vasárnap 11.00. órától, 
a Kislétaiakat, Kislétáról elszármazottakat, 

az érdeklődőket a szervezők, a közreműködők 
tisztelettel és szeretettel várják. 
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IGFK

Ez idáig az MTI/MTVA Igazgató-
ságától, a Magyar Rendőrség fotó-
archívumából, MEMENTO 1948. 
június 3. Alapítványtól, Pallas Pá-
holy-Klubhálóból, Dr. Gáspár Ist-
vántól, Dr. Helmeczy Lászlótól, Dr. 
Veres Andrástól, Pásztor Károly-
tól, Pénzes Lászlótól, Tamás Vali-
tól, a Mezei, és a Linzenbold csa-
ládtól jött sok értékes információ, 
film, fénykép, és egyéb a kiállítást 
teljesebbé tevő dokumentum.
Ennek okán, a kiállítás szerkesz-
tőjének alvással töltött éjszakai órái 
jelentősen lerövidültek de azért, ez 
úton is hála, és köszönet! :)

IRÁNYTŰ 
pályázati lehetőségek

fejlesztési elképzelések

2016. április 18.  
Ezen a napon vettünk végső búcsút a 90 éves korában 
elhunyt Som Istvántól, aki településünk egykori tanító-
jaként az 1948. június 3.-i tragikus események áldoza-
taként 15 évet töltött börtönben, mert kiállt a pócspetri 
emberek közös akaratáért, az egyházi iskola fennma-
radásáért. Som Pista bácsi temetésén településünk is 
képviselte magát, leróttuk tiszteletünket a hős előtt, 
Pócspetri díszpolgára előtt, aki nemcsak hős volt, a szó 
igaz értelmében, hanem példás családapa, igaz ember 
is. Élete, kitartása örök példa kell legyen 
minden pócspetri ember számára!

Formálódik a
„Pócspetri Ügy” kiállítási anyag!

Szerencsére mindig is lesznek akik 
nem csak beszélni szeretnek, hogy 
mit és hogyan kellene „csinálni”, 
hanem tesznek is érte, hogy létre is 
jöjjön valami! 
Az előző lapszámban is közretett 
felhívásunkra és más úton is érkez-
nek az anyagok a „Pócspetri 1948-
as tragikus eseményeinek, a Pócs-
petri pernek, Történelmi Emlék-
hely, Emlékpark, Keresztút, létre-
hozása” projekt megvalósítás első 
lépcsőjéhez, a Művelődés Házban, 
a „Pócspetri - Büszkeségpontban” 
tervezett „Pócspetri ügy” kiállítási 
anyag elkészítésére.
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Pócspetri 
Önkormányzat Hírlevele

Felelős kiadó: Tamás György
www.pocspetri.hu

pmhpocspetri@gmail.com
Főszerkesztő: IGFK

kovjanek@gmail.com

Elhunyt az egyházi iskolák államosítása érdekében lefolytatott 
1948-as koncepciós per utolsó áldozata Som István

Meghalt Som István. A pócspetri 
per utolsó vádlottja, az egykor a 
"rendőrgyilkos falu" ártatlanul elí-
télt római katolikus tanítója. Pócs-
petri község díszpolgára, a Magyar 
Köztársaság Lovagkeresztjének 
birtokosa. Temetése 2016. április 
18-án hétfőn volt, a római katolikus 
egyház szertartása szerint, a Nyí-
regyházi Északi Temető központi 
ravatalozójánál. Som István 90 évet 
élt. 
Micsoda könyvszagú sorok ezek!
De ma már az nagyon fontos, hogy 
tudhatjuk: Som István és társai 

ártatlanok voltak, aljas politikai 
játszmák áldozatai.
Nekem Ő Pista bácsi volt, és Pista 
bácsi is marad most már. Az ősz, de 
szálegyenes ember, akit nem tört 
meg tizenöt év börtön, a meghur-
colás. Az ember, akit 15 évig hűsé-
gesen várt kedvese Sárika néni. 
Az ember, aki ugyanolyan nyugod-
tan állt a bíróság előtt 1989-ben, 
mint a vérbírák előtt 1948-ban, 
amikor halálos ítéletet kért rá az 
ügyész és életfogytig tartó szabad-
ság vesztésre ítélte a rögtönítélő 
bíróság ártatlanul. 

Pista bácsi, és a többi ártatlanul 
elítélt, Asztalos János, Kremper 
Ferenc, Vitéz Gábor és Királyfalvi 
Kremper Miklós, akit még 1948-
ban kivégeztek. 
Pista bácsi, akitől én, fiatal ügyvéd-
ként is tanultam, hogy hogyan kell a 
bíróság előtt állni. Akitől akkor, 
amikor a rendszerváltás még csak 
sejthető volt, megtanultam, hogy 
érdemes küzdeni és nem szabad 
hátrálni. 
Isten Veled! 
Nyugodj békében Pista bácsi!
Dr. Helmeczy László

100 
magyar 
dokumentum-
film

Az 53 játékfilm után a 
Magyar Művészeti Akadémia 
tagsága kiválasztotta a 100 legje-
lentősebbnek tartott dokumentum-
filmet a magyar filmművészet tör-
ténetéből. A Hallgatásra ítélve cí-
met viselő válogatásban olyan ő-
szinte és hiteles tényfeltáró filmek 
kaptak helyet, mint Ember Judit 
betiltott Pócspetri filmje.
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