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Többek között Hegyi Lászlót, az 
egyházi kapcsolatokért felelős 
helyettes államtitkár urat, Dr. Kiss 
Elek urat, a Sz.Sz. B. Megyei 
Kormányhivatal igazgatóját, Szabó 
Istvánt, a Megyei Közgyűlés alel-
nökét, Dr. Simon Miklóst, ország-
gyűlési képviselőnket, Dr. Éliás 
Tündét, a Járási kormányhivatal 
vezetőjét. 

Jelen voltak még Mezőfény testvér-
településünk küldöttsége, a kör-
nyező települések polgármesterei, 
a helyi egyesületek, alapítványok 
vezetői, képviselői, intézményeink 
vezetői. Nagy öröm volt a szerve-
zők számára, hogy a falu lakói is 
nagy számban részt vettek a meg-
emlékezésen. 

Polgármester úr köszöntőjében 
méltatta a pócspetri emberek erős 
keresztény hitét, ami kiállta a meg-
próbáltatásokat, nehézségeket.
Felidézte azt az örömteli pillanatot, 
amikor az általános iskola, majd az 
óvoda is újra egyházi fenntartásúvá 
válhatott. 
Dr. Hegyi László helyettes állam-
titkár úr, majd Dr. Simon Miklós 
országgyűlési képviselő úr is kie-
melték ünnepi beszédükben kis 
településünk 1948. június 3.-án 
történt eseményének és az azt 
követő napok, évtizedek történé-
seinek jelentőségét.
  
Köszönjük, hogy együtt emlékez-
hettünk, gyermekek, fiatalok, idő-
sek, Pócspetriek, elszár-
mazottak és ven-
dégek közösen.

Ezen a napon második alkalommal 
került megrendezésre, az áldoza-
tokra való megemlékezés, Pócspet-
ri Község Önkormányzata, Mária-
pócs Város Önkormányzata, vala-
mint a Pócspetri Katolikus Egyház-
község szervezésében.

Neves egyházi és világi vendégek 
tisztelték meg rendezvényünket és 
emlékeztek velünk együtt a kom-
munizmus minden áldozatára, leg-
főképp településünk hőseire, egy-
kori keresztény polgáraira, akiknek 
1948. június 3.-án csupán annyi 
volt a bűnük, hogy ki mertek állni 
hitükért, egyházi iskolájukért. 

A megemlékezés szentmisével kez-
dődött, amit Dr. Veres András atya, 
Szombathely megyéspüspöke, a 
magyar Katolikus Püspöki Konfe-
rencia elnöke, Pócspetri díszpol-
gára celebrált. Szenes István atya 
mellett Pásztor Károly atya pápai 
prelátus, Horváth János Kerületi 
Esperes atya és Tamás László Ke-
mecse plébánosa, Pócspetri szü-
lötte is velünk imádkozott. 
A misét, majd az Asztalos János 
egykori Pócspetri plébános emlé-
két őrző tábla megkoszorúzását 
követően az említett esemény miatt 
kivégzett Királyfalvi Miklós Pócs-
petri egykori jegyzőjének nevét fel-
vett általános iskola aulájában meg-
tartott ünnepélyen Tamás György 
településünk polgármestere kö-
szöntötte az egyházi méltóságoKat, 
majd a világi meghívott vendégein-
ket. 

Petri Hírek
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A Kommunizmus Áldozatainak 
Emléknapja 2016. február 25.

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

Legyen Ön is 
Hírközlő, Hírlevélíró!

Tisztelt Olvasók, 
leendő és jövőbeni 

Hírközlők, Hírlevélírók!

Felhívásunk változatlanul él, az ez 
idáig megszólítottakon, és érdem-
ben válaszoló intézmények, és a 
civil szervezeteken kívül, egyéb 
szervezeteknek, szolgáltatóknak, 
magán személyeknek, azaz bárki-
nek az egyes hírekre vonatkozó 
javaslatát, és, vagy a konkrétan 
megírt anyagát is szívesen látjuk és 
várjuk.
Az előző, első nyomtatásban is 
megjelenő lapszám fogadtatása a 
szerkesztőséghez beérkező vissza-
jelzések alapján pozitívnak mond-
ható. Nem gerjesztett indulatokat, 
hisz a tények közlésére, a hiteles 
kisközösségi tájékoztatásra törek-
szünk. Ugyanakkor a megjelenített 
témák már generáltak civil közös-
ségeknél aktívabb cselekvést.
Mindezek szellemében bocsájtjuk 
útjára ezt a lapszámot is. 
A Petri Hírek a rövidesen beélesí-
tett települési honlapon letölthető 
lesz, de most egyenlőre a  továbbí-
tásba, terjesztésbe a segítséget kér-
ve elektronikus úton küldjük.
Azaz aki megkapja, és arra érde-
mesnek tarja a saját levelezési lis-
tájába továbbítani, megosztani szí-
veskedjék.    
Anyagot leadni, megküldeni a kép-
viselőtestületi kapcsolattartónak 
Kerékgyártó Andrásnak, a Hivatal-
ban Szollár Katalinnak, és/vagy 
közvetlenül Kovács Jánosnak, a 
szerkesztő bizottság vezetőjének a 
kovjanek@ gmail.com címre lehet.



Hornyák Szabolcs a vadászkürt 
hangjával jelezte február 13-án 18 
órakor, hogy kezdődik a nyírbátori, 
illetve város környéki vadásztár-
saság közös bálja.
A nyitótáncot a Báthory István Ka-
tolikus Általános Iskola, Gimnázi-
um és Szakközépiskola növendékei 
mutatták be.
A vendégek a műsorban hallhatták 
a Pócspetri Mohos-menti Vadász-
társaság műsorát, Holp Judit szava-
latát, a Napfény lányainak hastánc-
bemutatóját. 
A megnyitó gondolatok után átad-
ták az egyes társaságok legjobb 
vadászainak járó kitüntetéseket.
Majd Prokob János, a Báthori Ist-
ván Vadásztársaság elnöke adta át a 
vándor vadászkulcsot a Mohos-
menti Vadásztársaság elnökének 
Tamás Györgynek, ugyanis jövőre 
a pócspetri társaság lesz a vadász-
bál házigazdája.
 A programot színesítette tombola-
sorsolás, a zenéről pedig a nyíregyi 
LK-Beat együttes gondoskodott.

Civil és
Intézményi
Harsona!

A Nyugdíjas Egyesületünk 2016. február 9-én farsangi 
mulatságot szervezett, melyre nagy izgalommal készül-
tünk. Vendégeink is érkeztek a Máriapócsi Nyugdíjas 
Egyesület tagjai, akiket szeretettel fogadtunk.
Egyesületi tagjaink nagyon ötletes jelmezekbe öltöztek: Karneválozó 
nagyi; Menyasszony; Virágárus lányok; Tavasz virága nagyi; A fekete 
szemek zenésze; Kinder meglepetés, és egy Roma család férj feleség és 
gyönyörű lányaik.
A farsangi mulatságot színes műsorral gazdagítottuk és egy finom 
ebéddel folytattuk. Az Egyesület tagjait egy nagy meglepetés és öröm 
érte. Tamás György polgármester úr, Májer Zoltán és Linzenbold János 
élőzenével lepett meg bennünket, amit nagyon szépen köszönünk nekik.  
A nagyon jó zenére, táncra is perdültünk és roptuk késő délutánig.  
Vendégeink is nagyon jól érezték magukat és úgy búcsúztunk el, hogy 
jövőre is szeretnénk a közös farsangi mulatságot megszervezni. 

Pócspetri Nyugdíjas Egyesület

Nyugdíjas Egyesületünk Vezetője Demeter Ferencné egészségügyi 
problémái miatt 2016. 01.9-én beadta lemondását, melyet az egyesületi 
tagok elfogadtak. A 2016. 02.23-án megtartott  közgyűlésen a Nyugdíjas 
Egyesület vezetősége megújult. A közgyűlés az Egyesület elnöki 
tisztségére  Májer Józsefnét választotta, elnökségi tagok Sitku Józsefné és 
Kerékgyártó Andrásné lett, aki a gazdasági vezetői feladatokat is ellátja.
Reméljük munkánkat az egyesület érdekében, jól és eredményesen fogjuk 
tudni végezni. Májer Józsefné
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Farsangi mulatság

Szervezeti hírek

Vadászbál

Évek óta hagyomány Mezőfényen a farsangi bál, melyet 
idén is a farsangi időszak utolsó hétvégéjén, február 6-án, 
szombaton került megrendezésre.
A Romániai Magyar Demokrata Szövetség és a Német Demokrata Fórum 
helyi szervezetei közösen szervezték a hajnalig tartó mulatságot, melyen 
minden eddiginél többen vettek részt.
A helyi kultúrotthon adott otthont a télűző rendezvénynek, azonban 
majdnem ez is kicsinek bizonyult. Nemcsak helyiek, de nagykárolyiak és 
a környékbeli községek lakosai, valamint a magyarországi testvér-
településről Pócspetriből, az önkormányzat, és civil szervezetek vezetői, 
képviselői is jelen voltak a rendezvényen. 
Az este folyamán fellépett a székelyhídi Control Dance tánccsoport, akik 
fergeteges produkcióval kápráztatták el a jelenlévőket. A farsangi 
mulatság nem múlhat el kabaré nélkül, melyről a nagykárolyi Noname 
amatőr színjátszó társulat gondoskodott. Volt tehát minden, ami egy 
remek bulihoz szükséges, tánc, nevetés, finom ételek, a sorból pedig a 
tombola sem maradhatott ki. Pócspetri küldöttsége (saját zsebből finan-
szírozva) értékes ajándékot ajánlott fel. A tombolahúzás fődíja két fő 
részére egy háromnapos hajdúszoboszlói hétvége volt, egy másik 
szerencsés nyertes pedig egy LED tévével térhetett haza. A hajnalig tartó 
mulatságon a talpalávalót a hely zenekar, a Live Band húzta.

Állt a bál a testvér-települési mezőfényi 
kultúrotthonban is

2016. március 12.-én 18.00 órától a 
Panoráma Világklub nagyszabású 
rendezvényén, Máriapócson az 
Emmanuel-Házban fellép a Petri 
Pengetős Citera Zenekar.
Az eseményen részt vesz továbbá 
Vásárosnaményból az Esze Tamás 
nyugdíjasklub; Vajdaságból, a Tor-
nyosi Tamburazenekar; Kárpátal-
járól a Beregszászi Dixieland; Er-
délyből Koltóról a Somfavirág nép-
táncegyüttes, és házigazdaként 
Máriapócsról a nép-
szerű Fodorina 
asszonykórus.

Petri Pengetős 
Citera Zenekar
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Szeretettel köszöntöm a „Petri Hí-
rek” olvasóit. A múltkori hírekben 
már megemlítettem, hogy ígéretet 
kaptunk a Megyei Polgárőr Szövet-
ség Elnökétől és a Nyírbátori Rend-
őrség Kapitányától, hogy majd egy 
gépkocsival és kerékpárokkal segí-
tik a Pócspetri Polgárőrséget (Mári-
apócs Polgárőrség égisze alatt), 
hogy önálló járőrözésbe kezdhes-
sen. Az ígéretből mára valóság lett, 
2016.03.04.-én pénteken, 16:00 
órakor megtörténik, a hivatalos 
átadó ünnepség. 
Célunk a közbiztonság erősítése, a 
bűncselekmények megelőzése, a 
vagyonvédelem érdekében önkén-
tes tevékenységet kifejtő polgárok 
összefogása, rendszeres működé-
sük összehangolása, a lakosság és a 
bűnüldöző szervek közötti bizalom 
és együttműködés erősítése. 
Ez a polgárőri szolgálat nem jár 
semmilyen fizetéssel, anyagi jutta-
tással, de nem is ezért csináljuk. 

A lakosság biztonsága, az idősekre 
való odafigyelés, törődés fontos 
számunkra, s ez a havonként ránk 
eső 1-2 szolgálatot megér.
Kérek mindenkit, hogy az elmúlt 
évek semmittevéséből lépjenek ki, 
és tegyünk együtt Pócspetriért! 
Ne csak szóval, hanem tettekkel is 
bizonyítsuk, hogy mi egy élhető, 
csendes és békés települést szeret-
nénk. 
Ne csak a polgármesterből, képvi-
selőkből, hivatali dolgozókból áll-
jon a Polgárőrség, hanem egyre 
több, a lakosság soraiból is bekap-
csolódni kívánó személyekből is, 
akiknek fontos Pócspetri közbiz-
tonsága. 
Várom, várjuk jelentkezésüket, je-
lentkezéseteket!
S bármilyen jellegű segítséget és 
észrevételt is szívesen veszünk.

Kerékgyártó András
Csoportvezető  

Polgárőrség

Tamás György
Kerékgyártó András

Skorcov János
Májer András Zsolt

Tamás Balázs
Sitku Zsolt (Vilu)

Májer József
Májer György
Papp László

Horváth Gábor
Vitéz András

Andicsku András
Nagy Attila
Bihari József

Bihari Józsefné
Császár János

Erli Ferenc
Gelics Csaba

Vitai József

Ezúton szeretnénk megkérni a Pócspetriért tenni akaró 
lakosságot, hogy kortól és nemtől függetlenül 
csatlakozzanak Polgárőrségünkhöz!
Jelentkezni a Pócspetri Polgármesteri Hivatalban, 
vagy Kerékgyártó András a Pócspetri Polgárőrség 
csoportvezetőjénél lehet a következő telefonszámon: 

Pócspetri

2016

70/459-1947
Pócspetri polgárőrök

A „MEMENTO 1948. június 3. PÓCSPETRI” Alapítvány és Pócspetri 
Község Önkormányzata közösen kéri Királyfalvi Miklós - Magyarország 
egyik elhíresült koncepciós perének II. rendű vádlottjának, akit fiatalon, 29 
évesen kivégeztek, a Fővárosi Bíróság 16. Bp. 387/1989/39. számú 
ítéletével posztumusz felmentett - exhumálását az Igazságügyi Szakértői és 
Kutató Intézetek Budapesti Orvosszakértői Intézetétől.
Jelenlegi elhatározásunk célja, hogy lekésőbb 2018-ban, a nevezett földi 
maradványai 70 év után Pócspetriben nyugodjanak, ezzel is egy újabb 
mérföldkövet állítva a történelmünkben, hiszen már az általános iskolát is 
róla, Királyfalvi Miklósról neveztük el. 
Mi hisszük és valljuk, hogy az évente koszorúzással egybekötött 
megemlékezés az esemény helyszínén elhelyezett emléktáblánál nem 
ugyanaz, mint valakinek a földi maradványainál leróni a 
tiszteletünket. 
Pócspetri, 2016.02.15.

Exhumálási kérelem

„MEMENTO 1948. június 3. PÓCSPETRI” Alapítvány
Alapítvány célja

Elősegítse, hogy Pócspetri község 
lakossága méltóképpen megemlé-
kezzen az 1948. június 3-i esemé-
nyekről és annak emlékét ápolja.
Alapító: Pekk Antal lokálpatrióta
Kuratórium: elnöke Somos József 

tagjai: Belicza Julianna, 
Májer Ferenc
Elérhetőség:

4327 Pócspetri Pócsi utca 58. 
Telefon: +36-30-575-8617

E-mail: 
memento.pocspetri@gmail.com

www.sites.google.com/site/meme
ntopocspetri
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IGFK

Óriási érdeklődés mellett zajlott a 
„Turisztikai jövőkép Szabolcs-
Szatmár-Bereg megyében” címmel 
rendezett konferencia, melynek 
egyik legfontosabb üzenete az volt, 
hogy összefogással, közösen meg-
tervezett és kialakított desztinációk 
révén lehet a figyelmet felhívni 
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 
értékeire. 
Ehhez, egyebek mellett a szektor-
ban kibontakozó szemléletváltás és 
a Területi- és Településfejlesztési 
Operatív Program (TOP) célzott 
pályázatai nyújthatnak segítséget. 
A napokban megjelent, a turizmus 
élénkülését szolgáló pályázati lehe-
tőségek révén öt nagyobb, komplex 
program indulhat el, amely az 
eddigi pontszerű fejlesztés helyett a 
hálózatos fejlesztés irányt választ-
va segítheti a megye főbb néprajzi-
földrajzi tájegységének turisztikai  
élénkülését. 
A következő uniós ciklusban na-
gyobb hangsúlyt kap az örökség-
védelem, a természeti értékek be-
mutathatósága, a kerékpáros és vízi 
turizmus további fejlesztése.

Mindehhez az ország elismert szak-
emberi adtak elméleti és gyakorlati 
tudást a konferencián megjelent 
önkormányzati vezetőknek, turisz-
tikai szervezeteknek, utazásszerve-
zőknek, nemzeti parkok, natúr 
parkok képviselőinek és sok más 
szakmai és civil érdeklődőnek. 
Pócspetri települést a rendezvé-
nyen Veresné Könnyű Tünde ön-
kormányzati képviselő és Tamás 
György polgármester képviselte.
Máriapócs város vezetése, s egyik 
turisztikai szolgáltatója mellett, 
szakmai meghívott partnerként 
pedig jelen volt az IGFK elnöke is.

IRÁNYTŰ 
pályázati lehetőségek

fejlesztési elképzelések

Pócs-
petri 1948-
as tragikus 
eseményeinek, 
a Pócspetri pernek, 
a Kommunizmus üldözöttje-
inek, Történelmi Emlékhely – 
Emlékpark – Keresztút 
létrehozása projektről.

„Turisztikai jövőkép 
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében” 

A Belügyminisztérium elfogadta a 
Nemzeti Művelődési Intézet IV. 
Kulturális Közfoglalkoztatási 
Program indítására benyújtott 
kérelmét, így az országszerte több 
ezer álláskeresőnek a kultúra és 
közművelődés területén átmeneti 
foglalkoztatást nyújtó program  
újra elindul. A Nemzeti Művelődési 
Intézet által koordinált, a helyi 
kulturális-közösségi életre élesz-
tőként ható országos foglalkoz-
tatási program egy éven keresztül 
tartó negyedik üteme az előzőhöz 
hasonlóan 6100 fővel valósul meg 
2016. márciustól 2017. februárig.

A konferenciáról, a témáról 
a Szabolcs-Szatmár-Bereg 
Megyei Területfejlesztési és 

Környezet-gazdálkodási 
Ügynökség Nonprofit Kft. 

honlapján bővebben 
olvasható és az előadások 

anyagaiból konferencia 
kötet is készült, mely az 

szszbmfu.hu-ról 
letölthető.

A pályázat keretében elnyert támo-
gatás felhasználásával történő 
pénzügyi elszámolásért felelős, az 
azzal összefüggő feladatokat végző 
munkatársak részére a Közép- és 
Kelet-európai Történelem és Társa-
dalom Kutatásáért Közalapítvány 
(„Büszkeségpont”-os pályázatunk 
ide lett beadva) 2016. március 5-én 
tájékoztatást tart a Terror Háza 
Múzeum tanácstermében (Buda-
pest VI.; Andrássy út 60.). 
A Máriapócsi Ifjúsági Egyesületet 
képviselve a programon részt vesz 
az Iránytű Gazdaságfejlesztő Klub 
elnöke. 

Kulturális Közfoglal-
koztatási Program 

2015. évi I. világ-
háborús pályázat

A Kommunizmus Áldozatainak 
Emléknapján, 2016. február 25.-én, 
az ünnepséget követően lehetőség 
nyílt a jelenlevő illusztris vendége-
ket tájékoztatni a nagyszabású 
fejlesztési elképzeléseinkről és át-
adni az erről készített írásos/fotós 
dokumentációt.
Dr. Hegyi László helyettes állam-
titkár úr véleménye egybecseng a 
szándékunkkal, s a tervek további 
sorsától függetlenül már el kezdtük 
begyűjteni a történelmi emlékhelyé 
minősítéshez az információkat.
Készül egy előterjesztés Dr. Boross 
Péternek, a Nemzeti Emlékhely és 
Kegyeleti Bizottság elnökének. 
A 303/2011. (XII. 23.) Korm. 
rendelet rendelkezik a törté-
nelmi emlékhelyekről.
Hazánkban jelenleg 47 ilyen 
helyszín található. 
Csak ízelítőül néhány:
Budapest Andrássy út 60.; Corvin 
köz; Batthyány örökmécses; Eger, 
Esztergom, Kőszeg vár; Komárom 
erődrendszer; Muhi Csata Emlék-
mű; Fertőd Esterházy, Gödöllő 
Grassalkovich kastély; Máriapócs 
kegytemplom és bazilita monostor;
Emeljük a téteket: 
Azt szeretnénk elérni, hogy a 
48.-ik a Pócspetri 
Irinyi-kúria
legyen!
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5.o.

Tájékoztatás a VP-6-7.4.1.1-16 pályázati felhívásról

Az állami vagy önkormányzati 
funkciót nem magában foglaló 
közösségi funkciókat ellátó léte-
sítmények energetikai korszerű-
sítése, illetve a megújuló energia 
hasznosítását célzó fejlesztése. 
a. a fejlesztéssel érintett épület 
energetikai korszerűsítését szolgá-
ló külső és belső felújítás, korszerű-
sítés, átalakítás; 
 épületek hőtechnikai adottsá-
gainak javítása, hőveszteségének 
csökkentése; 
 épületek fűtési, hűtési és hasz-
nálati melegvíz rendszereinek kor-
szerűsítése; 
 meglévő bel- és kültéri világí-
tási rendszerek energiatakarékos 
átalakítása; 
b. megújuló energia hasznosítását 
célzó fejlesztés 
 napkollektorok alkalmazása 
használati melegvíz igény részbeni 
vagy teljes kielégítése céljából 
és/vagy fűtésrásegítésre; 
 hőszivattyú alkalmazása alap-
fűtésre és/vagy használati meleg-
víz-termelésre, fűtés-rásegítésre; 
 geotermikus energia hasznosí-
tása fűtésre, vagy fűtésrásegítésre 
használati melegvíz-termelésre; 
 napelemek alkalmazása háló-
zati, vagy autonóm villamosener-
giatermelés céljából; 
 brikett, pellet, faapríték, fael-
gázosító kazánrendszer kiépítése a 
fejlesztésben érintett épület fűtési 
és HMV igényének részbeni vagy 
teljes kielégítése céljából. 
Állami vagy önkormányzati funk-
ciót nem magában foglaló közös-
ségi funkciók: közművelődési in-
tézmények, színházak, és egyéb, 
rendszeresen használt közösségi 
terek, klubok, foglalkoztatók. 

Településképet meghatározó 
épületek külső felújítása: a fej-
lesztéssel érintett épület, épüle-
tek, épületrészek külső felújítása.
 A célok elérését a Kormány a 
települési önkormányzatok, a tele-
pülési kisebbségi önkormányzatok, 
az önkormányzati társulások, a non 
profit szervezetek és az egyházi 
jogi személyek, illetve a fentiek 
konzorciumainak fejlesztése révén 
tervezi megvalósítani a felhívásban 
foglalt feltételek mentén.
 A felhívás feltételeinek meg-
felelő projekteket az 1. és 2. 
célterület esetében a beruházást 
maximum 50 millió Ft, a 3. célte-
rület esetében maximum 30 millió 
Ft vissza nem térítendő támoga-
tásban részesíti a rendelkezésre álló 
forrás erejéig.
 Energiahatékonyság javítását 
célzó projekt esetén legalább 10 % 
fajlagos energiahatékonyság javu-
lás teljesítése elvárás. A 10%-os 
javulást a fejlesztés előtti állapotot 
bemutató 176/2008. (VI. 30.) 
Korm. Rendelet szerint készített 
épületenergetikai tanúsítvánnyal, 
és a fejlesztéssel elérni kívánt, a 
7/2006. (V. 24.) TNM rendelet 
szerint végzett számítással kell 
igazolni.
 (Sajnos) a nem engedélykö-
teles építési tevékenység esetében 
is, a pályázat benyújtásakor a 
komplett építészeti-műszaki terv-
dokumentációt szükséges csatolni. 
Ez jelentősen megnehezíti, és meg-
drágítja a pályázat(ok) elkészítését!    

1. célterület

Ha nincs szántás, 
és vetés, biztos, 

hogy nem lesz aratás!  

Többfunkciós közösségi tér szol-
gáltató központok létrehozása, 
fejlesztése. 
a. a fejlesztéssel érintett épület 
külső és belső felújítása, korszerű-
sítése, bővítése; 
b. a fejlesztéssel érintett szolgálta-
táshoz kapcsolódó eszközbeszer-
zés maximum 3 millió forint beke-
rülési értékig. 
 Ez az a terület, amit már oly 
sokszor emlegettünk az a bizonyos 
IKSZT, az Integrált Közösségi 
Szolgáltató teres. Erre, a korábbi 
ciklusban legnagyobb sajnála-
tunkra Pócspetri nem nyújtott be 
pályázatot, pedig mintha ránk, és a 
17 évvel ezelőtt létrehozott Teleház 
- Művelődési Házra öntötték volna 
a kiírást. 
 Akkor még 3000 fő alatti tele-
pülések 50 milliót pályázhattak, 
külső belső felújításra, eszközökre, 
és működtetésre (!). 
 Most is, csakhogy a pályázható 
összeget levitték 30 millióra, de 
ami még szomorúbb, hogy a kizá-
rólag az ezer fős alatti települések 
pályázhatnak, s így már Petri nem.
 Ez is igazolja azt, amit gyakran 
szoktunk mondani, akkor kell, 
megragadni a lehetőséget mikor az 
van! Igy és most az 1. célterületnél 
a Teleház/Művház energetikai kor-
szerűsítésre, a 2. célterületnél pedig 
a Hivatal épületének felújjítására 
(különösen ha nem kapunk bizta-
tást a Történelmi Emlékhelyes pro-
jekttel kapcsolatban) lehetne a 
pályázatot  benyújtani. Itt is rövid a 
beadási határidő! Ezért már el 
kellett kezdeni az előkészítést, a 
az energetikai tanú-
sítványok, és a ter-
vek  beszerzését.

Megjelent a vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának,
és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére, 

Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, 
többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, 

energetikai korszerűsítés pályázat!

2. célterület 3. célterület



Pócspetri 
Önkormányzat Hírlevele

Felelős kiadó: Tamás György
www.pocspetri.hu

pmhpocspetri@gmail.com
Főszerkesztő: IGFK

kovjanek@gmail.com

Tájékoztatjuk a lakosságot, 
hogy a 2016. év I. féléves helyi adóinak 
befizetési határideje: 2016. március 16. 

A befizetéseket a kiküldött tájékoztatókban 
feltüntetett számlaszámokra történő 

átutalással, vagy a mellékelt postai csekken 
történő befizetéssel teljesíthetik. 

Kérjük a határidő pontos betartását. 
A határidő túllépése esetén a törvényben 
meghatározott pótlék előírására kerül sor. 

Felhívás helyi adók befizetésére!

Cím: 4327 Pócspetri, Iskola utca 11- Egészségház
Területi védőnő: Veresné Könnyű Tünde 

             elérhetősége: Tel: 06-42/ 714-411, 06-70/382-47-40     
e-mail: vedonopetri@gmail.com

Pócspetri közigazgatási területén állandó lakcímmel rendelkezők részére, 
illetve a területen életvitelszerűen élő, és védőnői szolgáltatási igényüket 
bejelentők részére terjed ki a szolgálat tevékenysége.
A területi védőnő főként anya-nő-és gyermekvédelmi feladatokat lát el a 
várandósok és a 0-18 évesek körében.
A KOSZISZ Királyfalvi Miklós Katolikus Általános Iskolában az iskola 
egészségügyi feladatokat Dr. Nógrádi Ella Vállalkozó Háziorvossal közö-
sen látja el a Területi védőnő.
2009-től, -a nyírbátori járásban elsőként - Védőnői Méhnyak Szűrést 
végez a védőnő. 2016 márciusától folyamatosan biztosítja a település női 
lakosai számára ezt a jól működő és sokak által igénybe vett könnyen 
elérhető, ingyenes szolgáltatást.

Bátor Patika Kft 
Fiókgyógyszertár 

Pócspetri, Pócsi út 11
Tel: 06-30/ 919-80-60 

Nyitvatartási idő:  
Hétfőtől- Péntekig 9-13 óráig 

A település lakosai számára 
a fogászati ellátást, valamint 

az iskola fogászati ellátást 
biztosítja: 

Dr. Hajdu Szabolcs  
Fog-és szájbetegségek 

szakorvosa
Rendelő címe: 

Máriapócs Kossuth út 32-44 
Tel: 06-42/446-061

Rendelési idő:
Hétfő, Kedd, Szerda, Péntek: 

8-14 óráig
Csütörtök:
12-18 óráig 

Gyógyszertár

Védőnői szolgálat

Tanácsadások rendje
Hétfő :       Várandós tanácsadás  9-12 óráig

 Kedd :       Csecsemő  tanácsadás 9-12 óráig 
 Szerda:      Nővédelmi tanácsadás 9-12-óráig

Fogászat

2016. február 22-én véradást 
szerveztek a Polgármesteri 

Hivatal nagytermében. 
Annak érdekében, hogy 
minden rászoruló beteg 

számára biztosítva legyen az 
életmentő, pótolhatatlan 

gyógyszer: a vér!

Véradás

Mende 
mondák 
helyett: a tények!

2016. február 10.-én késő délután a 
viharos időjárásban derékba tört és 
a játszótérre zuhant településünk 
nevezetessége, a „Mesterek Fája”.
Szerencse volt, hogy senki nem 
sérült meg, és a tér többi beren-
dezésében, fáiban sem történt kár.
Mivel az egykori mesterségeket 
bemutató oszlop egy különleges 
színfoltja, színes érdekessége volt 
Pócspetrinek, ezért az önkormány-
zat tervezi a visszaállítását és remé-
nyeink szerint minél hamarabb újra 
felállítják a bajor Eggstatt városá-
val élő testvér-települési kapcsolat 
jelképét, és a „Mesterek fája” újjá-
születik.
A sváb eredetre utaló szimbólum 
egyébként is közösségi összefogás 
eredménye. A 2009-es Eggstatt-i 
látogatáskor született meg az ötlet. 
Még az évben az Iránytű Gazdaság-
fejlesztő Klub elkészített LEADER 
pályázatokat az Önkormányzatnak, 
és a Nyugdíjas Egyesületnek.
Ezeken nyert összegek felhaszná-
lásával rá következő évben, a Sváb 
Kulturális Gasztronómiai Feszti-
válon, a Sváb Napok keretében a 
testvér-települési küldöttségek je-
lenlétében lett ünnepélyesen átad-
va, felavatva a „Mesterek Fája”.   

„Mesterek fája” 
pusztulás


