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Önkormányzata

Legyen Ön is
Hírközlő, Hírlevélíró!
Tisztelt Olvasók,
leendő és jövőbeni
Hírközlők, Hírlevélírók!
Elképzeléseink szerint, a most, és
jövőben, a havonta megjelenő hírlevél közösségi összefogással készülne.
Azaz akkor töltené be a tervezett
célját, ha nem valakinek, vagy
valaminek a szócsöve lenne, hanem
az itt élők bevonásával készülne, és
az itt élőknek a tényleges, és hiteles
tájékoztatásáról szólna.
Éppen ezért, az ez idáig megszólítottakon, és érdemben válaszoló
intézmények, és a civil szervezeteken kívül, egyéb szervezeteknek,
szolgáltatóknak, magán személyeknek, azaz bárkinek az egyes
hírekre vonatkozó javaslatát, és,
vagy a konkrétan megírt anyagát is
szívesen látjuk és várjuk.
A Hírlevél szerkesztőségének képviselőtestületi kapcsolattartója Kerékgyártó András. Nála élő szóban
is fel lehet vetni a megjelenítésre
érdemes témákat. A Polgármesteri
Hivatalban pedig Szollár Katalinnál lehet akár kézírásos formában
leadni az anyagot, vagy átküldeni a
pmhpocspetri@gmail-re.
S el lehet juttatni közvetlenül Kovács Jánosnak, a szerkesztő bizottság vezetőjének kovjanek@ gmail.
com e-mail címére.
Érdekes kísérlet,
nagyszerű lehetőség,
tegyünk együtt a helyi
nyilvánosság
erősítéséért!

2016 év
január hó

1. évfolyam
1. szám

Köszöntő
Pócspetri Község Önkormányzata,
és a Petri Hírek Szerkesztősége nevében, nagy tisztelettel köszöntjük,
az első alkalommal megjelenő települési hírlevél minden kedves olvasóját!
Az új képviselőtestület működésének kezdetén a legfontosabb feladat
volt: a bizonytalan bevételek, és az
előre nem látható jelentős kiadások
mellett, a település pénzügyi stabilitásának megőrzése!
De jelentős energiát igényeltek a
folyamatban lévő pályázatok realizálása, a jövőbelieknek előkészítése, az intézményeink részbeni átszervezése, a közösségi élet, a civil
szervezetek megújítása, valamint a
közmunkaprogram tárgyi feltételeinek megteremtése és sikeres megvalósítása is.
Ez évtől már szeretnénk, az önkormányzat működéséről szóló tájékoztatást, és a helyi nyilvánosság
biztosítását is új szintre emelni.
Ennek érdekében a helyi demokráciát is erősítő, az itt élőket, az elszármazottakat, és a nagyvilágot is
reálisan tájékoztató, települési honlapot és hírlevelet kívánunk készíteni.
Ezért a képviselő testület döntése
alapján, a pályázatok figyelése,
esetleges írása, és a település marketing feladatok ellátása mellett, ez
évre megbízást kapott az Iránytű
Gazdaságfejlesztő Klub, a települési honlap létrehozására, frissítésére, a facebook oldal részbeni kezelésére, valamint havonta egy-egy
települési hírlevél szerkesztésére.

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

Most az első alkalommal nyomtatva is, megjelenik a Petri Hírek, de
ezt követően elsősorban elektronikus úton szeretnénk közzé tenni.
Azaz a februári, és majd a többi
szám, már az addigra elkészülő
Pócspetri honlapon lesz olvasható.
S aki igényli, e-mailen közvetlenül
is megkaphatja majd.
De az anyagi lehetőségünktől, és a
hírek fontosságától függően a
nyomtatott formáról sem mondunk
le. Éppen ezért a takarékosság okán
is választottuk az olcsóbban megjeleníthető fekete - fehér színvilágot. Egyben egyfajta filozófiát is
tükröz, hisz tisztán, feketén, fehéren tényeket szeretnénk közölni.
Egyébként is a hírlevél, a hír műfaji
sajátossága, hogy rövid, tömör, világos és tárgyilagos sajtóanyag.
Általában a „Ki? Mikor? Hol? Mit?
Hogyan? Miért?” kérdésekre felel.
A Petri Hírekbe is elsősorban az
adott hónap történéseinek tényszerű összefoglalói, s a következő hó
eseményeinek a beharangozói
kerülnek, amelyek a településen
vélhetőleg több embert érinthetnek,
érdekelhetnek.
Fogadják olyan nyitottsággal, jó
indulattal, e hírlevelet, mintahogyan megálmodtuk, s megírtuk.
Olvassák, böngésszék a rovatainkat, a Civil, és Intézményi Harsonát, a Rendőrségi, Polgárőrségi,
Önkormányzati tájékoztatót.
Segítse az eligazodást a fejlesztési
elképzelések, a pályázati lehetőségek tengerén, az „Iránytű”.
S ismerjék meg a településen szállingózó, fél információkon alapuló
pletykák, a Mende mondák
helyett:
a tényeket!
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KOSZISZ Királyfalvi Miklós
Katolikus Általános Iskola és Óvoda
2016.01.23-án a KOSZISZ Királyfalvi Miklós Katolikus
Általános Iskola és Óvoda jótékonysági bált szervezett.
A bálon 180 vendéget köszönthettünk, akiknek a mulattatásáról az LK-Beat együttes gondoskodott.
A Vacsorát a Hardy Csárda készítette. A nagyvonalú
támogatóknak köszönhetően az iskola közel 700 ezer
forinttal gazdagodott, amit gyerekeinkre tudunk fordítani. Tudjuk jól,
hogy bálunk közel van a szilveszterhez, ugyanakkor nem szeretnénk
szakítani a több mint 20 éves hagyománnyal, hogy a tanulmányi félév
lezárását követő hétvégén rendezzük meg. Köszönjük szépen mindenkinek, aki bármilyen formában támogatta, segítette a bál létrejöttét, és
reméljük, hogy 2017-ben még többen bulizhatunk együtt.
Köszönettel: a KOSZISZ Királyfalvi Miklós Katolikus Általános Iskola
és Óvoda minden dolgozója!

Egészségügy
Védőnői Méhnyak szűrő program
2009-ben a Nyírbátori járásban elsőként Pócspetriben
kezdődött el a Védőnői Méhnyak szűrő program. Akkor, és az azóta eltelt
években csak időszakosan, a program által engedélyezett hónapokban
történhetett ez a szűrővizsgálat.
2015 októberben megjelent rendeletek lehetőséget teremtenek a folyamatosságához azokon a településeken, ahol ezt a helyi önkormányzat, és
védőnői szolgálat a továbbiakban is működtetni szeretné, és beszerzi a
további működéshez szükséges engedélyeket, megállapodásokat.
Pócspetri Önkormányzata és Védőnői Szolgálata úgy döntött, hogy a
továbbiakban is szeretné a település női lakosai számára biztosítani ezt a
jól működő és sokak által igénybe vett, könnyen elérhető, ingyenes
szolgáltatást. Az engedélyek-megállapodások beszerzése folyamatban
van. Így várhatólag február-március hónapban folytatódhat a védőnői
méhnyak szűrés, melyről az érintett hölgyek személyre szóló meghívólevélben értesülnek.
Veresné Könnyű Tünde - védőnő

Háziorvosi
Szolgálat
4327 Pócspetri, Iskola u. 11.
Rendel: Dr. Nógrádi Ella
Rendelési idő: 8-12 óráig
Tel: 06 42 385 159
Sürgős esetben du.16 óráig a
Doktornő elérhető a következő
telefonszámon: 06 30 2074932
Naponta d.u.16 órától,
másnap reggel 8 óráig ,
illetve péntek du. 16 órától,
Hétfő reggel 8 óráig,
és ünnepnapokon
orvosi ügyelet Nyírbátorban,
Édesanyák u., SZTK épületében,
Tel: 06 42 510 440; 510 441

Gondozási
Központ
A bentlakásos intézménynél,
várjuk azok jelentkezését
intézményünkben,
akik kis létszámú, "családias"
vidéki környezetben
szívesen élnének.
Jelenleg van egy szabad
férőhely!
Az alapellátásokban
Pócspetri településen élők
szolgáltatás iránti
jelentkezését várjuk.

Civil és
Intézményi
Harsona!
Mohos-menti
Vadásztársaság

Minden évben hagyomány, hogy a
Pócspetri Mohos-menti Vadásztársaság vadászbált szervez.
Most hét társaság úgy döntött, hogy
közösen rendeznek mulatságot
Nyírbátorban, 2016. február 13-án.
A zenét Szécsi Norbiék, a nyíregyházi LK-Beat együttes szolgáltatja,
s természetesen lesz tombolasorsolás és szórakoztató műsor is.
Többek között fellép a Pócspetri
Vadász Dalárda is. Természetesen a
Vadászhimnusszal nyitják meg az
eseményt, majd élő zenei kísérettel
vadász, és népdalokat adnak elő.
Az első közös bál főszervezője, a
Nyírbátori Báthori István Vadásztársaság. Jövőre pedig ez a megtisztelő feladat a Pócspetri Mohosmenti Vadásztársaságra hárul.
A bálon részt vevő vadásztársaságok és azok elnökei: Báthori István
Vt. (Prokob János); Fedics Mihály
Vt. (dr. Petis Mihály); Éden Vt.
Nyírbátor (Szarka György); BogátHubertus Vt. Nyírbogát (Vasvári
István); Balkány - Nyírgelse Szakoly Vt. (Birtók Ferenc); Ófehértói Völgyfű Vt. (Bartha Imre);
és Pócspetri Mohos-menti Vt.
(Tamás György).

Egyházközség
A Pócspetri Egyházközség szervezésében 2016. február 6.-án operaelőadás megtekintésére kerül sor
Budapesten, az Erkel színházban
ahol Giacomo Puccini: „Turandot”
című operájában gyönyörködhetnek azok, akik vállalkoznak az útra.
Reményeink szerint a gyönyörű,
kínai hercegnő története, Puccini
csodálatos zenéje, életre
szóló élményt nyújt,
minden résztvevőnek.
2.o.
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IRÁNYTŰ
Az Iránytű
Gazdaságfejlesztő Klub
az alakuló közgyűlését
1999. január 29-én
tartotta.
17 évvel ezelőtt elsősorban azért
jött létre ez a civil közösség, hogy
csatlakozzunk az akkor szárnyát
bontogató magyarországi teleház
mozgalomhoz, és létrehozzunk
sokfunkciós közösségi információs
központokat. Ez teljes mértékben
sikerült, és mindkét településen
Pócspetriben és Máriapócson is
megjelent a modern információs
technológia, az önkormányzatok és
intézményei, a civil szervezetek, a
vállalkozók és az egyéni felhasználók belakták, örömmel használták, és ha már másképpen is, de
használják ezen létesítményeket.
Ami különlegessé tette az egyesületünket az, hogy a létesítményeink
keretén belül, és azon kívül is számtalan kulturális, informatikai, oktatási, szociális, turisztikai, és egyéb
közösségi programokat, képzéseket, fesztiválokat, kiállításokat, táborokat szervezünk, vagy közreműködünk a megvalósításban.
Széleskörű, és élő a határon túliakkal az együttműködésünk.
S ráadásul még a hagyományőrző,
népi énekesekkel és alkalmanként
táncosokkal kibővített Petri Pengetős citerazenekart is „befogadtuk”,
és egy különleges, megzenésített
verseket, „Beat-misei” számokat
játszó, és rendhagyó eseményekhez
illeszkedő zenés irodalmi, történelmi műsorokat szerkesztő, és előadó
Iránytű Klub-zenekarunk is van.
Szakmai munkánk keretében pályázatokat, könyveket, kiadványokat írunk, kiállítási anyagokat multimédiás CD-ket készítünk.
Részt vettünk a Mária Út építésében, hazai-nemzetközi kerékpáros
túrákat, zarándoklatokat is szervezünk, és szeretnénk segíteni a Középkori Templomok Útja tematikus
útvonal kiteljesedésében.

pályázati lehetőségek
fejlesztési elképzelések
Jelenleg a Pócspetri Önkormányzat megbízásából, a
„Pócspetri 1948-as tragikus
eseményeinek, a Pócspetri
pernek, a kommunizmus üldözöttjeinek, Emlékhely, Emlékpark, Keresztút, létrehozása, építése” projekt kidolgozása történik.
Kö zvetlen elő zmé ny, hogy az
Iránytű Gazdaságfejlesztő Klub
(IGFK), és az általa felkért szakemberek, egy éven keresztül testületi határozattal, egy általános
együttműködés keretében ellátták a
folyamatban lévő pályázati ügyeknél, az egyfajta projekt menedzseri
feladatokat.
Továbbá szívvel lélekkel, nagyon
sok munkaórát, energiát, befektetve, költségeket felvállalva, térítésmentesen dolgoztunk, egy önkormányzati, lassan, de érlelődő településfejlesztési program eleminek
a kidolgozásán.
2016.01.06. testületi ülésen pedig
Pócspetri Önkormányzata megbízta az Iránytű Gazdaságfejlesztő
Klubot a települési honlap létrehozásával, a facebook oldal részbeni kezelésével, havi hírlevél szerkesztésével, és pályázatokhoz köthető projektmenedzseri és településmarketing feladatok ellátásával.
Ezen feladatok eredményes ellátásának érdekében készítettünk a virtuális térben, a levelezési rendszerbe egy Pócspetriért Kört, ahová az
eddigi tapasztalatok alapján a közös tevékenységre nyitott képviselők, hivatali tisztségviselők, intézmények vezetői és civil szervezeti
aktivisták kerültek felvételre.
Természetesen ez a kör folyamatosan bővíthető. Ide a településhez
érzelmileg kötődő, tenni akaró és
tudó személyeket várunk. Megvalósítható ötletekre, előremutató javaslatokra számítunk, véleményekre kíváncsiak vagyunk. A csoport
tagjait, az aktuális eseményekről
bővebben is szívesen tájékoztatjuk.

IGFK

Első
-ként, a
honlap tervezett struktúráját, a menüpontokat tartalmazó dokumentáció lett megküldve. Ez tetszés
szerint kiegészíthető, módosítható. A már beérkező javaslatokon túl, február 29.-ig
várjuk a feltöltésre a konkrét
anyagokat is!

Terület- és
Településfejlesztési
Operatív Program (TOP)
2016.01.08.-án Seszták Oszkár, a
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Közgyűlés elnökének a megjelent
TOP felhívásokkal kapcsolatos
megbeszélésre szóló meghívója
alapján részt vettünk Nyíregyházán
a Megyeházán az eseményen.
Ide csak azok az önkormányzatok
(a megyéből mintegy hetvenen!)
kaptak meghívást, amelyek már
jelezték ez idáig az együttműködési
szándékot. Szerencsére Pócspetri
Önkormányzata már 2015.09.08.án hivatalosan is megküldte, a
Megyével és a munkaszervezetével
kapcsolatos TOP-os együttműködési szándéknyilatkozatát! S több
projekt előkészítése is elkezdődött!
Az Iránytű Gazdaságfejlesztő Klub
elnöke Máriapócs Városát is képviselve, Tamás György polgármesterrel, és Veresné Könnyű Tünde
képviselővel hallgatta végig a megjelent felhívásokról a rövid áttekintéseket, és igény szerint személyes
konzultációra is volt lehetőség.
A TOP felhívások elérhetők:
www.palyazat.gov.hu
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TOP

Pócspetri

Terület- és Településfejlesztési
Operatív Program három területére lett
projektjavaslat megfogalmazva

Egészségügyi alapellátás
infrastrukturális fejlesztése,
Egészségügyi Központ felújítása
TOP 4.1.1-15

Gondozási Központ
energiahatékonyságot célzó
felújítása és fejlesztése
TOP 3.2.1-15

Az önkormányzati fejlesztéseknél
az 1. számú prioritás az Egészségügyi Központ felújítása.
Ugyan is ez az az intézmény, amelyet gyakorlatilag a település valamennyi lakója használ, vagy használat, hisz a védőnői tanácsadó egy
épületben van a háziorvosi rendelővel. S ez az épület, amely leginkább
felújításra szorul, mert a hatvanas
években épült, s több évtizede nem
volt nagyobb felújítás, korszerűsítés. A tető több helyen beázik. A
csatornák a vízelvezetése sem megfelelő, áztatja a vakolatot. Az épület
külső hőszigeteléssel nem rendelkezik. Az elavult nyílászárók nem
szigetelnek kellően. A fűtésrendszer is régi, nem lehet önállóan
szabályozni a fűtőtesteket. A vízvezeték is korszerűtlen, a meleg víz
ellátást egy több tízéves elavult fali
fűtő biztosítja. A szaniterek korrodálódtak, nem higiénikusak. A világítás is teljes felújításra szorul. Az
előírás szerinti helyiségek egy része vagy nincs, vagy nem rendelkezik megfelelő paraméterekkel.
Mindezek okán, a meglévő háziorvosi rendelőnek, védőnői tanácsadónak, helyt adó helyiségek teljes
körű felújítása, részbeni átépítése
megtörténne.
Udvarfelújítás, telek-határon belüli
területrendezés, parkosítás megvalósulna. A kötelezően előírt számú
parkoló férőhely létesítése, informatikai és egyéb eszközök beszerzése is megtörténne.
A megyei keret viszonylag kicsi,
nagyon sok az igény, s egy fejlesztésre jutó legmagasabb összeg 60
millió lehet. A településünk mérete
s a szolgáltatások száma miatt
kevés szakmai pontszámot tudunk
elérni, de mindent elkövetünk,
megmozdítunk, hogy eredményes
legyen ez a pályázatunk!

Az intézmény 1978-ban létesült, az
1950-es években épült Tanácsházát
alakították át, alap és nappali ellátást biztosító szociális intézménynyé. 1985-től Gondozási Központként működik.
Az intézmény vízvezeték és fűtéskorszerűsítése több mint húsz éve
valósult meg. Az épületrészek
elavult, problémás, és nem elég
hatékony gáz fűtés-rendszerről
üzemeltek/üzemelnek. Ezért tavalyelőtt egy vegyes tüzelésű kazán
beüzemelésére került sor, de csak
részben oldotta meg a problémákat, hisz a hőleadó oldalról nem történt meg a szükséges fejlesztés.
Az intézmény két régi épületrészének nyílászáró cseréjén kívül
más átalakítás, további korszerűsítés nem történt.
Ezért tervezzük a Gondozási Központ épületeinek energiahatékonyság-központú fejlesztését, utólagos
hőszigetelés útján, a külső határoló
szerkezetek és a tetőfödém szigetelésével, és a nyílászárók részbeni
cseréjével. A hőleadó rendszer korszerűsítésére, a kéménytechnikai
fejlesztések elvégzésére is sor kerülne, és a világítási rendszerek
felújítása is megtörténne.
A tervezett fejlesztés eredményeként a fenntartó önkormányzat
üzemeltetési költsége is csökkenne, és ráadásul növekedne a komfortérzete a szolgáltatásokat igénybevevőknek.
A konkrét kiírás még nem jelent
meg, de az eredményes pályázat
érdekében az előkészítő munkák itt
is elkezdődtek. Hisz, mintahogyan
szoktuk volt mondani:

Ha nincs szántás,
és vetés, biztos,
hogy nem lesz aratás!

Önkormányzati Konyha
bővítése közétkeztetéshez
kapcsolódó eszközbeszerzés
TOP 1.1.3 -15

A közétkeztetési célokat szolgáló
fejlesztések támogatása keretében,
az önkormányzati fenntartású főzőkonyha felújítása, korszerűsítése,
és kiszolgáló térrel történő bővítése, illetve a kapcsolódó eszközbeszerzés is indokolt.
Pócspetri településen ugyanis az
egyetlen étkeztetést biztosító főzőkonyha az óvoda épületében, az
önkormányzat fenntartásában
működik. Ez ellátja az óvodai, iskolai és szociális étkeztetési feladatokat, és ezen keresztül biztosítjuk a
nyári gyermekétkeztetés ellátását
is. A főzőkonyhán előállított adagszám több mint fele a közintézmények ellátáshoz kapcsolódik.
A közétkeztetési feladatok ellátásának helyi alapanyagokra alapozott
továbbfejlesztéséhez szükséges infrastruktúra és eszköz fejlesztése, a
meglévő konyhához csatlakozó
kiszolgáló létesítmény létrehozása,
és főzőkonyhai gépek, berendezések, felszerelések beszerzése is az
előzetes tervek között szerepelnek.
A konyha technológiai fejlesztését
olyan eszközök rendszerbeállításával tervezzük, melyek egyrészt a
helyi közmunka program keretében
egyre eredményesebben, s bőségesen megtermelt alapanyagok feldolgozását segítik, másrészt hozzájárulnak a korszerű táplálkozás
kialakításához.
Ennek keretében kerülne sor többek között: gázüzemű sütőlap;
főzőzsámoly; gáztűzhely; kombinált sütő-pároló; zöldségfeldolgozó, kockázó, szeletelő, reszelő,
passzírozó, robotgép; szalámi szeletelő; burgonyakoptató gép; étel
melegen tartók; továbbá a saját termelésű alapanyagok tárolását, felhasználását biztosító hűtő,
fagyasztószekrények
beszerzésére.
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Pócspetri 1948-as tragikus eseményeinek,
a Pócspetri pernek, a Kommunizmus üldözöttjeinek,
Emlékhely – Emlékpark – Keresztút
létrehozása, építése projekt bemutatása
„…örök mementóként fel kell idézni a Pócspetriben 1948 júniusában,
az egyházi iskolák államosítása elleni tiltakozáson történt eseményeket.”
Semjén Zsolt nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes

Emlékhely
Az Emlékhely, a tragikus események színhelye, a volt Irinyi kúria,
és a jelenlegi Polgármesteri Hivatal
épülete, a korabeli Községháza,
ahol 1948. június 3-án a kivezényelt rendőrök közül az egyik
puskája, az utcafronti főbejárati
lépcsőnél elsült, és halálosan megsebesítette magát.
A fejlesztési koncepciónk szerint
megújulna a település központja.
A tervezett Emlékhely, a történelmi
nemesi család, az Irinyiék 1906-os
neobarokk stílusú kúriájának, a
teljes körű felújítása megtörténne.
A munkálatok részét képezné, a
csatornák, stablonok, nyílászárók
cseréjétől kezdve, a külső és belső
terek felújításán át, a világítás és
fűtés korszerűsítéséig, elő és oldal
kert rendezéséig bezárólag minden.
Továbbá több helyszínen, így a
Polgármesteri Hivatal dísztermében, kiállítási anyagok, installációk, filmfelvételek, bemutatásával,
hangos könyv, digitális és nyomdai
kiadványok készítésével, és segítségével szeretnénk emléket állítani
a Rákosi Mátyás vezette magyar
kommunista rezsim egyik legnagyobb politikai pere „a Pócspetri
rendőrgyilkosság” elítéltjeinek, a
súlyos igazságtalanságot elszenvedőknek, a bebörtönzötteknek, a
kommunizmus üldözöttjeinek, áldozatainak, a kivégzettnek, a
bántalmazásokban elhunytaknak,
A MEMENTO 1948.06.03. Pócspetri Alapítvány kezdeményezésére pedig, a kivégzett Királyfalvi
(Kremper) Miklós hamvai, hazaszállítását és ünnepélyes újratemetését követően díszes sírhelybe kerülhet.

Emlékpark
A leendő Emlékparkban, a Hivatal
mögött, a megújuló parkban, a
használaton kívüli sportöltözőhöz
építve, több évtized után végre új
létesítményként, egy, a megemlékezéseknek, közösségi eseményeknek tered adó szabadtéri színpad, s
egy közösségi sütő - főző - pihenő
hely is épülne.
A szabadtéri színpadon, elsősorban
„Pócspetri, a zenélő falú” kisközösségei lépnének fel. A felújított öltöző akár az eredeti funkcióját is
betöltve, teraszos helyiség bővítésével a rendezvényeken az árusításra is alkalmassá válna, és egy külső
bejáratú. modern vizesblokk is fogadná a használókat.
A szabadtéri színpad, és a „Petri fapavilon” lehetővé tenné, a nappali és esti események megrendezését. Az Emlékhely, a Kiállítóterek, a Park, és a létesítményei, és
a Keresztút szolgálná a helyi közösséget, és -Máriapócsra, Nemzetünk
Kegyhelyére érkező zarándokok
számára is vonzó kiegészítő programokat biztosítva-, az ide érkező
turistákat egyaránt.
Feltett szándékunk, hogy a
„Pócspetri ügyet”, a nemzeti
emlékezet kánonába
emeljük!
Hisszük a tervezett projekt
ezt a célt szolgálná.
Európai Uniós, és/vagy
hazai forrásokból kiemelt
projektként megvalósulva,
egyben a településünknek
egyfajta gazdasági
kárpótlást, közösségi
elégtételt is jelentene.

Keresztút
Jézus, és a Pócspetriek szenvedését
is művészien bemutató stációk, a
Keresztút, a legtöbb kínzást és
megaláztatást átélt Asztalos János
plébános volt lakhelyétől a parókiától indulna, és a templomhoz
érkezne, ahonnan az esti litániát
követően elindultak az emberek a
szomszédos községházához, hogy
tiltakozzanak az egyházi iskola
államosítása ellen.
A stációk elhelyezését megelőzné,
az egész Iskola utat, de különösen a
templomot, és a templomkertet
elcsúfító elektromos vezetékek,
magasfeszültségű trafók áthelyezése, valamint a terület rendezése, a
parkosítás, és a keresztút állomásait
összekötő gyalogút kialakítása.
Továbbá, a jelenlegi ásott illemhelyet, a templomba járó helybélieket, és az érkező zarándokokat,
turistákat is kiszolgáló modern WC
váltaná.
Első lépcsőben a Művelődési Házban kialakított „Büszkeségpontban”, szeretnénk bemutatni, a hit
megtartó erejét, az egyházüldözés
ellenére, a papi hivatást választó
helyiek, és a településen hosszú
időn keresztül szolgálatot ellátók
szép, értékes, és a hívek javát szolgáló élet útjait.
Majd a kiállítási anyagok bővülésével, gyűjtésével egy időben, külön
önállóan, erre a célra átalakítanánk
egy lakóingatlant, ahol, még hangsúlyosabban jelenítenénk meg,
ahogyan a társadalmi tendenciáktól
eltérően, a Pócspetriek példát mutattak, mutatnak, a keresztényi élet
felvállalásából, a hitből, a
bátorságból, és a tisztességből.
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Az 1956-os Emlékbizottság megbízásából,
a Közép- és Kelet-európai Történelem és
Társadalom Kutatásáért Közalapítvány által kiírt,
KKETTKK – 56P-02 kódjelű
„Büszkeségpontok” pályázati kiírásra:
a Pócspetri Önkormányzat a
„Büszkeségpont létrehozása,
a „Pócspetri ügy” kiállítási anyag
elkészítése címmel nyújtott be pályázatot.

KKETTKK – 56P – 04 kódjelű
„Sinkovits Imre” pályázati kiírásra:
a Pócspetri Iránytű Gazdaságfejlesztő Klub,
az „Emlékezzünk, hogy emlékeztessünk!
programsorozat Pócspetriben”
címmel nyújtott be pályázatot.

A nagyszabású „Emlékhelyes” fejlesztési elképzelés
megvalósításának első lépcsője lehet, a Művelődés
Ház - Teleház épületében, a „Pócspetri - Büszkeségpont” létrehozása, és „Pócspetri ügy” kiállítási anyag
elkészítése, s bemutatása.
A Művelődés Ház nagyterme, valamint a Nyugdíjas
Egyesület kisterme, és a kiszolgáló szociális rész, a
teakonyha, és vizesblokk felújítása (festés, burkolás,
szaniterek cseréje, világítótestek, szerelvények, lépcső elhelyezése, stb.) teljes körűen megtörténne.
Kis értékű tárgyi eszközként, a működést segítő
technikai eszközök (CD/MP-lejátszó, erősítő, hangfal, kamera), és berendezési tárgyak (bútorzat) is
beszerzésre kerülnének.
A kiállítási tablókon mutatnánk be: az adott történelmi
kort, az iskolák államosítását; a tragikus eseményt; a
rögtönítélő bíróságot, a koncepciós pert; a szégyenteljes politikai szerepvállalókat; a Hősöket és Áldozatokat; Ember Judit filmrendezőt; a megbélyegzett
falunk életét; az elégtétel folyamatát; a papi hivatást
választó helyiek életútjait, s a Hit megtartó erejét.

A programsorozat keretében pedig emlékünnepségekkel, rendhagyó irodalmi/történelmi zenés műsorok
létrehozásával és bemutatásával szeretnénk emléket
állítani a Pócspetri embereknek, a súlyos igazságtalanságot elszenvedőknek, a bebörtönzötteknek, a
kivégzetteknek, és a bántalmazásokban elhunytaknak.
A programsorozat tervezett időpontjai:
2016. június 3. Pócspetri Események - „Emlékezzünk,
hogy emlékeztessünk!” - ünnepi műsor.
2016. október 23. Az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója - „Egy mondat a zsarnokságról” rendhagyó zenés irodalmi/történelmi órák, és
ünnepség.
2017. február 25. A kommunizmus áldozatainak.
Az Iránytű Klub-zenekar különleges összeállításokkal, egyedileg feldolgozott alkotásokkal készül.
Vetített „kiállítási anyaggal”, képekkel, versekkel,
dalokkal szeretnénk tisztelegni, a Mártírok, a Hősök
előtt, és egyben főt hajtunk, a mindig mindent
keserűen, de túlélő, a szülőföldhöz, a hitéhez makacsul
ragaszkodó, egyszerű Hétköznapi emberek előtt is!

Reméljük, hogy a pályázataink témája,
a közreműködők elkötelezettsége,

a megvalósító szervezetek múltja,
elégséges lesz a pozitív elbíráláshoz.

Nyugdíjas Egyesület
NEA-KK-PROGRAM

Árkok, utak

A megújulni szándékozó egyesület, a közreműködésünkkel, és az
önkormányzat segítségével megpróbált a támogatás eléréséhez
szükséges előírásoknak eleget tenni. Most már az elektronikus pályázatkezelő rendszerbe (EPER) újra
be lehet lépni, így az IGFK el tudta
készítette a Nyugdíjas Egyesület
Pócspetri események évfordulójára
szóló pályázatát. Ennek keretében a
határon túli testvér-települési és civil közösségek is részt vennének a
nagyszabású megemlékező hétvégén, az ünnepi programsorozaton,
továbbá kis értékű tárgyi eszköz,
egy laptop is beszerzésre kerülne.

Az elmúlt évben pályázatból
finanszírozva a Petőfi utcán
megkezdődött a vízelvezető
árkok karbantartása.
A munkálatok a tavaszi
hónapokban az időjárás
függvényében folytatódnak.
Majd sor kerül a többi utcáin
is az elrongálódott
vízelvezető árkok felújítására.
Sajnos a TOP-ban nincs
lehetőség a földutak
karbantartására,
burkolására, de az
Önkormányzat ezt fontosnak
tartja, és keresi a forrásokat!

Iránytű GFK
NEA-NA-PROGRAM
A Nemzeti Együttműködési Alap,
Nemzeti Összetartozás Kollégiuma
pályázati támogatásával, a nemzetközi kapcsolataink, és a határon
átnyúló programjaink számát szeretnénk bővíteni.
A társpályázóként, a 22 tagszervezettel rendelkező Kovászna megyei
Háromszéki Ifjúsági Tanáccsal
Sepsiszentgyörgyön Szent György
Napokon az "Ifjúsági tér" programjait, valamint a „Mert nem lehet
feledni, nem, soha,” - Nemzeti
Összetartozás Napja programot kívánjuk Máriapócson hagyományt teremtve sikeresen megvalósítani.
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Rendőrségi tájékoztató
Máriapócs Rendőrőrs
állománya nevében is
Boldog Új Évet kívánok
a település lakóinak!
Pócspetri településen, az elmúlt hónapokban kirívó esemény, súlyos
bűncselekmény szerencsére nem
történt.
Azonban a kisebb horderejű ügyekre is súlyt fektet rendőrőrsünk állománya, mint amilyen január 2-án
este történt. A Pócsi úton egy lakás
udvaráról tolta ki, tulajdonított el
egy 10.000.- Ft. értékű kerékpárt az
ismeretlen elkövető.
Az ügyben a bejelentő által történt
jelzést követően, a rendőrőrs járőre
a rövid idejű, de eredményes adatgyűjtés, és térfigyelő kamera elemzést követően megállapította, hogy
a kerékpárt ki tulajdonította el.
A feltételezett elkövető lakásán tartott házkutatás során feltalálásra és
lefoglalásra került az eltulajdonított kerékpár.
A cselekményt elkövető férfit, az
általa elkövetett bűncselekmény, és
az előélete miatt bűnügyi őrizetbe
vette a hatóságunk, és gyorsított
bíróság elé állítással, az ügyet a
Nyírbátor Járásbíróság, két napon
belül le is tárgyalta.
A bíróság a fogvatartott elkövetőt a
tettéért, 8 hónap fogházbüntetésre
ítélte, melynek végrehajtását 2 évre
felfüggesztette.
A rendőrőrs járőrei január 25-én
érték tetten, azt a két pócspetri
lakost, akik a Máriapócs, és Pócspetri között található, egyik külterületi fasorból tulajdonítottak el
akácfát 600 Ft értékben.
A lopást elkövető két férfit a
járőrök előállították, és szabálysértési őrizetbe vételükre került sor.
A cselekményt elkövetőket a tettükért a
bíróság, 5.000.-tól,
150.000.- forintig terjedő bírsággal, vagy 1től 60 napig terjedő
elzárással is sújthatja.

A két példából is jól megfigyelhető,
hogy az ügyekben eljáró hatóságok
a törvény teljes szigorával sújtják a
lopást elkövető személyeket.
S amennyiben a feltételek adottak,
minden esetben élünk a szabadság
megvonás törvényes intézményével az őrizetbe vétellel, legyen szó
szabálysértésről, avagy bűncselekményről.
A településen a folyamatos rendőri
jelenlét során sok jogsértést észlelnek a rendőrőrs rendőrei.
Az elkövetőkkel szemben minden
esetben intézkednek, és élnek a
figyelmeztetés eszközével, de a
visszatérő elkövetők, vagy súlyos
jogsértő személyekkel szemben a
helyszíni bírságot, vagy a feljelentést is alkalmazzák.
A hideg téli napokra vonatkozóan
kérem a település lakosait, hogy
figyeljenek Önök is környezetükben élő idős, vagy egyedül élő emberekre. Ha gyanús jeleket látnak
(pl. nem füstöl a kéménye a szomszéd néninek, pedig már hajnalban
be szokott gyújtani a nyári konyhában; nincs elseperve a hó a
szomszéd bácsi előtt pedig mindig
ezzel szokta kezdeni a napot, ha
esik a hó, sőt még a villany sem
világít nála) tegyenek bejelentést a
112-es segélyhívó számra.
Próbáljanak ezzel is segíteni, hogy
nehogy kihűlés áldozat legyen
valamelyik embertársunk.
Amennyiben a településen gyanús
járművet vagy személyt látnak,
vagy esetleg jogsértést észlelnek,
erre utaló adat jut a birtokukba,
akkor kérem, ezt jegyezzék fel, és a
rendőrőrs 385-781-es telefonszámára tegyenek jelzést.
A sürgős halasztást nem tűrő esetről
pedig tegyenek bejelentést a 112-es segélyhívó számra, vagy értesítsék azokat a rendőröket, akik a településen járőröznek.
Varga Zsolt r. százados őrsparancsnok

Polgárőrség
2016. január 29.-én 17 órai kezdettel évértékelő közgyűlést tartott, a
„Máriapócsi Polgárőrség”, aminek
már Pócspetri is tagja.
Ugyanis a helyhatósági választások
után a településünk polgármesterében, a képviselőkben megfogalmazódott, illetve a lakosság részéről is igény mutatkozott Petriben is
a Polgárőrség létrehozására.
Mivel a teljesen önálló szervezet
megalakítása, és bejegyzése, igen
hosszadalmas, és költséges lett
volna, kézenfekvő volt, hogy a
szomszéd településen Máriapócson
már 13 éve jól, sikeresen működő
Polgárőrséghez csatlakozzunk.
2015 nyarán a Pócspetri csoport, 19
fővel sikeres vizsgát tett, és azt
követően már részt vehettünk a
járőrözésben.
Nagyon jó az együttműködésünk, a
helyi rendőrséggel, a KMB-sel folyamatosan biztosítjuk a településeink rendjét.
Az évértékelő közgyűlés elnökségi,
s pénzügyi beszámolót egyhangúan
elfogadta. A tagság a már tisztséget
betöltő személyeket javasolta újra.
Az elnök továbbra is Lőrincz Péter,
a titkár Tamás László, a gazdasági
vezető pedig Zelenyák Ágnes.
Az eseményen jelen volt a Megyei
Polgárőr Szövetség elnöke, a Nyírbátori Rendőrség kapitánya, a közlekedési osztály vezetője, a Máriapócsi őrsparancsnok, a KMB-sek, s
mint polgárőrök is, Máriapócs és
Pócspetri polgármestere.
A Pócspetri Polgárőreinket büszkeség töltötte el, hogy egyik társunk
Nagy Attila, a rendőrségnek nyújtott aktív segítségéért oklevél elismerésben részesült.
Kerékgyártó András - PPCSV

Örömteli hír:
a Megyei Polgárőr
Szövetség, egy
személygépkocsival
segíti a Pócspetri
Polgárőr Csoport
munkáját!
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Mende mondák helyett: a tények!
„Fantomdiákok után vettek fel állami támogatást egy
szabolcsi alapfokú művészeti iskolában, még osztályozták is azokat a diákokat, akik csak papíron jártak
iskolában. A NAV szerint legalább 300 diák után vettek
fel jogtalanul 30 millió forintot.”
Hangzott el a híradás, a TV2 Tények 2016.01.04.-i
adásában.(http://tenyek.hu/tenyek_adas/198587_teny
ek-teljes-adas-2016.01.04.-hetfo.html)
Mintahogyan a műsorban is közölték, az érintett
iskolát létrehozó alapítványt Kislétán jegyezték be,
székhelye ezen a településen található.
A megyében 16 helyen (!) működő Középiskola és
Szakiskola pedig Pócspetriben jegyezte be a székhelyét, és egy termet béreltek, -az egyébként teljesen
szabályosan működő katolikus Általános Iskolában-,
ahol tanítottak.

A Pócspetri KOSZISZ Királyfalvi Miklós
Katolikus Általános Iskola és Óvoda,
semmilyen más formában nem
érintett az ügyben.
Minden ellenkező híresztelés
valótlanságon alapul!
Minderről Háromszáz fantomdiák járt az iskolába
címmel a Nemzeti Adó és Vámhivatal honlapján
(https://www.nav.gov.hu /nav/sajtoszoba/hirek/
Haromszaz_fantomdiak_20151229.html) a következők olvashatók:

„Fantomdiákok ültek az alapfokú
művészetoktatási intézmény padjaiban. A NAV pénzügyi nyomozói
által beszerzett bizonyítékok szerint az alapítványi iskola lejelentett
képzésein 311 tanuló nem vett részt.
Az iskola fenntartója több mint 30
millió forintot tett zsebre jogosulatla-nul. A szabolcsi
székhelyű iskola a megyében több városban
működtetett telephelyet.
Az iskolát működtető alapítvány a támogatási kvóta
elérése érdekében olyan diákokat is lejelentett, akik
valójában nem jártak az iskolába. A beiratkozáshoz
nyereményjátékot hirdettek, televíziót ígértek a toborzásnál. Így szerezték meg a diákok személyes adatait.
A NAV pénzügyi nyomozói az iskola naplójában és
egyéb dokumentációjában olyan bejegyzéseket
találtak, amelyekkel az elkövetők valószerűnek
álcázták a csalást: például osztályozták a nem létező
diákokat.
Az ügyben a NAV észak-alföldi pénzügyi nyomozói
költségvetési csalás és magánokirat hamisítás miatt
folytattak nyomozást. Harminchat gyanúsítottat
kihallgattak, és zárolták az iskola bankszámláját.
A gyanúsítottak között igazgatók, gazdasági vezetők és
tanárok szerepelnek.
A nyomozók nyomozás iratait vádemelési javaslattal
küldik meg a Nyíregyházi Járási Ügyészségnek.
Az elkövetőket kettőtől nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel sújthatja a bíróság.”

Tájékoztató: Szemétszállítási közszolgáltatásról
Pócspetri településünkön a hulladék-közszolgáltatást az Észak- Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft
végzi. A közszolgáltatás a lakosság részére egy kötelező jelleggel, heti rendszerességgel igénybe vehető
szolgáltatás. A szolgáltatás igénybevétele és a vonatkozó díj megfizetése valamennyi lakott ingatlan tulajdonosa
vagy használója számára írásos szerződés megkötése nélkül is kötelező.
Ha az ingatlan lakatlanná válik, ott lehetőség nyílik a szolgáltatás szüneteltetésére maximálisan egy naptári évre.
Az írásos bejelentés napjától kezdődően kizárólag mérőóra állást tartalmazó közüzemi igazolás (áramszolgáltató, vízszolgáltató) bemutatása mellett. Az ingatlan lakatlanságának bejelentését minden évben február
15-ig kell megújítani, illetve egyéb év közbeni változást 15 napon belül lehet bejelenteni.
Cím: Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. 4400 Nyíregyháza, Benczúr tér 7
A Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 5/2013.(III.28.) önkorm. rendelete szerint:

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

Aki egyedül élő, és az adott év január 1 napján betöltötte 70. életévét, aki életvitelszerűen egyedül lakik
ingatlanában, valamint aki lakhatási támogatásban
nem részesül, az jogosult 50%-os szemétszállítási díjkedvezményre. A fenti feltételek együttes megléte
esetén, a 2016 évre vonatkozó kedvezményhez szükséges kérelmet a Polgármesteri Hivatal titkárságán
2016. febrúar 15.-ig nyújtható be.
Az Önkormányzati rendeletben szabályozott jogosultsági feltételekkel rendelkezők részére a Településfejlesztési és Szociális Bizottság
egy évre állapítja meg a díjkedvezményt.
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