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Új Év - Új koncepció!
Továbbá szeretnénk bővíteni 
a meglévő és állandó „Civil, 
és Intézményi Harsona”, a 
„Rendőrségi, Polgárőrségi, 
Önkormányzati tájékoztató”, 
és a pályázati lehetősége-
ket, fejlesztési elképzelése-
ket, a megvalósuló projekte-
ket bemutató „Iránytű” rova-
tainkat. E lapszámtól a „Sport 
- Szabadidő - Életmód” (túra 
beszámolók), és a „Kulturális 
Mozaik” (versek, dalok) rovat 
tovább gazdagítja, színesíti a 
Petri Híreket. 
Elsősorban a Pócspetriből el-
származottak, és a település-
hez kötődők pozitív visszajel-
zései alapján bátran állít-
hatjuk, hogy a települési hon-
lap, a  s a www.pocspetri.hu,
rajta a főlapon található, 
pdf. formátumban szabadon 
letölthető hírlevelek sokszor 
az egyedüli információ forrá-
sok az itt élőkről, az életükről.   
Éppen ezért, az ez idáig meg-
szólítottakon, és érdemben 
válaszoló személyek, intéz-
mények, és a civil szervezete-
ken kívül, egyéb szervezetek-
nek, szolgáltatóknak, magán 
személyeknek, azaz bárkinek 
az egyes hírekre vonatkozó 
javaslatát, és, vagy a konkré-
tan megírt anyagát is szíve-
sen látjuk, várjuk, és meg-
jelenítjük. Az anyagokat el 
lehet küldeni a petripmh@ 
freemail.hu, és a kovjanek@ 
gmail. com e-mail címre.

Két évvel ezelőtt a Petri Híre-
ket azzal az elképzeléssel in-
dítottuk útjára, hogy a helyi 
demokráciát is erősítő, az itt 
élőket, az elszármazottakat, 
és a nagyvilágot is reálisan 
tájékoztató hírlevelet készít-
sünk. Ebbe elsősorban az a-
dott hónap történéseinek a 
tényszerű összefoglalói, s a 
következő hó eseményeinek 
a beharangozói kerültek, és 
kerülnek, amelyek a telepü-
lésen vélhetőleg a legtöbb 
embert érinthetnek, érdekel-
hetnek. 
A tavalyi évben, a hírek köz-
lésén, az események bemu-
tatásán túl, megjelentek a 
múlttal kapcsolatos anya-
gok, a személyes visszaemlé-
kezések is. Mindez köszön-
hető volt elsősorban a Pócs-
petrihez kötődő Pénzes Lász-
ló helytörténeti kutatónak.
Laci bá’ által pl. megismer-
hettük pócspetri Reiner csa-
ládot, Sándort, a Vasas SC a-
lapítóját, Tóth Endre költő, í-
rót, és a településről elszár-
mazott Krasznai „Karrafa” 
Gyula írását is.
Az idei harmadik évfolyam 
lapszámaiban az eredeti 
koncepció megtartása mel-
lett, örömmel adunk tovább-
ra is teret a múltat bemutató 
értékes írásoknak.

Petri Hírek

Petr
i Hírek

1.o.

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

Tisztelt Olvasók, 
Hírközlők, Hírlevélírók!

Természetesen a Petri Híreket 
kiadó Pócspetri Község Ön-
kormányzatától, il letve a 
Máriapócsi Közös Önkor-
mányzati Hivatal Pócspetri 
K i rendel tségétől  kapott  
hivatalos iratokat és tájékoz-
tató anyagokat teljes terje-
delmében, a tartalmi résztől 
függetlenül, változtatás nél-
kül közöljük. (Hisz ez is a fela-
datunk. Ez általában lapszá-
monként, havonta 1-2 oldal.) 
A források megjelölésével az 
Interneten található s megje-
lenítésre érdemes hírek ese-
tében, és az intézményektől, 
civil szervezetektől, és/vagy 
magánszemélyektől kapott 
anyagoknál viszont fenntart-
juk magunknak a jogot, hogy 
a fő tartalmi mondanivaló 
sérülése nélkül, szükség ese-
tén átszerkesszük az írásokat.
A „Pócspetri Események” 70-
ik évfordulója okán, pedig ez 
évben, a Szerkesztőség az 
EMLÉKÉV méltó bemutatá-
sára készül.
Tisztelettel:
Kovács János 
főszerkesztő

Továbbra is 
fogadják olyan 
nyitottsággal, 
jó indulattal, 
e hírlevelet, 

mintahogyan 
megálmodtuk, írjuk, 

és szerkesztjük. 

Tisztelt Olvasók! 



„Pócspetri Község Önkormányzata 
Képviselő-testülete:
Tiltakozik az ellen, hogy a legújabb 
hírek szerint Soros György, az álta-
la korábban közzétett terve végre-
hajtása érdekében hazánkban, Ma-
gyarországon olyan irodákat tervez 
nyitni a városokban, melyek a tö-
meges bevándorlást segítik, szer-
vezik. A hálózat felépítésére több 
százezer dollárt helyezett és helyez 
ki nemcsak a nagyvárosokban, ha-
nem a kisebb városokban is. Soros 
György ezen tevékenysége minden 
magyar település, minden magyar 
állampolgár életére veszélyes, így 
Pócspetri biztonságára is fenyege-
tést jelent.
Ezért kinyilvánítjuk, hogy sem 
Pócspetriben, sem annak közelében 
nem kíván Soros György, vagy bár-
ki más által szervezett bevándorlás-
szervező irodát, sem migránstá-
bort.
Elutasítja a Soros György által 
tervezettek és a kötelező, felső 
korlát nélküli betelepítési kvóta 
végrehajtását.”

Beszédet mond:
Seszták Oszkár a SZSZBM 

Közgyűlés elnöke

Vendégfogadás
Bízunk abban, amennyiben 

ideje engedi, elfogadja 
meghívásunkat és 

jelenlétével megtisztel 
bennünket.

                                                                                                           
Tamás György                                                                                                              

Pócspetri 
polgármestere

 

Pócspetri Község Önkormányzata 
és Máriapócsi Közös Önkormányzati 

Hivatal Pócspetri Kirendeltsége 
hivatalos tájékoztatója

A 2018. év első rendkívüli ülésén a Képviselő-testület halaszt-
hatatlan ügyekben hozta az alábbi döntéseket:

- A 2018. évi közmunkaprogramot illetően a következő 
programokat tervezi az Önkormányzat az alábbi létszámmal:
- Mezőgazdasági mintaprogram – 32 fő
- Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás – 12 fő
- Belterületi közutak karbantartása – 7 fő
- Mezőgazdasági földutak rendbetétele – 7 fő
Azaz összesen: 58 fő közfoglalkoztatottal tervezi a 2018. évet 
az önkormányzat.

- A TOP-4.1.1-15-SB1-2016-00003 azonosító számú Egészségü-
gyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése, Egészségügyi Köz-
pont felújítása Pócspetriben című projekt szükséges eszközei-
nek beszerzésére az Odin – Copy BT. Kereskedelmi és Szolgál-
tató Betéti Társasággal (Cím: 4700. Mátészalka, Délibáb u. 
10.) köt szerződést. 

- Döntött a Képviselő-testület a Földművelésügyi Minisztérium 
által kiírt zártkerti besorolású földrészletek mezőgazdasági 
hasznosítását segítő, infrastrukturális hátterét biztosító fejlesz-
tések támogatására kiírt ZP-1-2017 kódszámú pályázatát be-
nyújtásáról.

- Végül tiltakozó határozatot fogadott el a Képviselőtestület 
a Soros György által támogatott betelepítési kampány ellen. 
A határozat szerint:
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2018. január 11. – Képviselő-testületi rendkívüli nyílt ülés

Köszöntőt mond: 
Tamás György 
Polgármester

Dr. Simon Miklós országgyűlési 
képviselő 

Ünnepi beszédet mond: 
Soltész Miklós 

Egyházi, nemzetiségi és civil 
kapcsolatokért felelős 

államtitkár

Koszorúzás 
Asztalos János emléktáblájánál 

 A legnagyobb szeretettel és 
tisztelettel meghívjuk 

2018.02.23 – án a 
Kommunizmus Áldozatainak 

Emléknapja alkalmából 
tartandó rendezvényünkre.

Helye: 
Pócspetri Római Katolikus 

Templom

Tervezett program:
16:00 – Püspöki szentmise

Szavalat

Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja 



A több éves hagyománynak megfelelően 2018-
ban is együtt mulat majd az együttműködés és a 
vadászbarátság jegyében öt vadásztársaság.
A Vadászbált 2018 február 24-én rendezik meg a 
nyírbátori Somos rendezvényházban.
A tavalyi évben a remek, nagy sikerű rendez-
vény házigazdája a Pócspetri Mohos- menti Vadásztársaság 
volt, melynek elnöke a településünk Pócspetri polgármeste-
re Tamás György. Ebben az esztendőben házigazdaként az 
ófehértói Völgyfű Vadásztársaság rendezi a mulatságot.
A megnyitó után szokás szerint műsort ad majd a Mohos-
menti Vadásztársaság Dalárdája.
A vadászbál programját színesíti továbbá Tihanyi Tóth Csaba 
és Bognár Rita magyar nótával és operett slágerekkel.
Természetesen és hagyományosan a tombolasorsolásra is sor 
kerül. A vadásztársaságok vadászati lehetőségeket aján-
lanak fel, a fődíj pedig egy wellness hétvége lesz a Balaton-
nál. A  talpalávalóról a nyíregyházi LK-Beat együttes gondos-
kodik majd, Szécsi Norbert vezényletével. 
Ezt követően kerül sor a különféle kitüntetések adományozá-
sára, átadására. Stafétabotként átadják majd a vándor 
vadászkulcsot is, a soron következő nyírbátori Fedics Mihály 
Vadásztársaságnak, ugyanis jövőre Ők lesznek a Vadászbál 
házigazdái. Az idei mulatság rendezője és fővédnöke tehát 
az ófehértói Völgy-fű Vadásztársaság. A mulatságon 
résztvevő közösségek: Báthori István Vadásztársaság 
(Nyírbátor), Fedics Mihály Vadásztársaság (Nyírbátor), Bogát 
Hubertus Vadásztársaság (Nyírbogát), és a pócspetri Mohos-
menti Vadásztársaság.

Civil és
Intézményi
Harsona!

2018.01.27-én a Pócspetri 
KOSZISZ Királyfalvi Miklós 
Katolikus Általános Iskola és 
Óvoda tantestülete jóté-
konysági (pótszilveszteri) 
bált szervezett. 
Az est sztárvendége László 
Attila, a Csillag születik című 
televíziós tehetségkutató 
műsor 3. szériájának a győz-
tese volt.
A műsorban a döntők során 
már Magyarország szomszé-
dos országaiból is érkezhet-
tek szavazatok, így Horvát-
országból, Ausztriából, Ro-
mániából, Ukrajnából, Szer-
biából, Szlovákiából és Szlo-
véniából is befolyásolhatták 
a nézők a végeredményt.
Az iskolai fellépő csapat az 
énekkar legnagyobb örö-
mére a győztes László Attila 
is beszállt a közös produkci-
óba, amely fantasztikus él-
ményt jelentett, mind a kö-
zönségnek, mind a résztve-
vőknek, fellépőknek egya-
ránt.
A nagyszámú vendégsereg 
mulattatásáról szokás szerint 
a Nyíregyházáról érkező 
Szécsi Norbert LK-Beat e-
gyüttese magas színvona-
lon gondoskodott. 
Nem kell sokáig várni az 
újabb mulatságra, ugyanis 
2018. február 09-én meg-
rendezésre kerül immár az 
óvodások, és az iskolások 
számára a hagyományos,  
je lmezversenyes  
sz ínes farsangi 
mulatság.

Mohos-menti Vadásztársaság
Mohos-menti Vadász Dalárda

Jótékonysági 
(pótszilveszteri) bál

az Iskolában 

Nyugdíjas Farsangi Mulatság

A Pócspetri Nyugdíjas Egye-
sület is február havában 13-
án (kedden) tervezi a szoká-
sos farsangi mulatságot meg-
tartani, amelyre nagy oda-
adással készülnek. 
Az egyesületi tagjai nagyon 
ötletes jelmezekbe öltöznek 
évről - évre. 
A farsangi mulatsá-
got színes műsorok  
gazdagítják, és vél-
hetőleg egy finom 
és bőséges ebéddel 
folytatják az egyesü-
let tagjai és az álta-
luk meghívott ked-
ves vendégek.

Reményeik szerint az idén el 
tudnak majd jönni, a Mária-
pócsi Nyugdíjas Egyesület 
tagjai, akiket már több alka-
lommal szeretettel fogadtak.
A Nyugdijas Egyesület legú-
jabb lelkes formációja, a Petri 
Öregfiúk Énekkara pedig be-

nevezett az Orszá-
gos Nyugdíjas Ki-
Mit-Tudra.
Ezekről a közösségi, 
és kulturális esemé-
nyekről a követke-
ző februári lapszá-
munkban termé-
szetesen részlete-
sen beszámolunk.  
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IGFK
IRÁNYTŰ 

pályázati lehetőségek

fejlesztési elképzelések
Tájékoztatás a 

Nemzeti Együttműködési Alaphoz 
2018 évben benyújtott pályázatokról 
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Nyugdíjas Egyesület
NEA-KK-PROGRAM 

Beadott pályázatok:
 Pócspetri Nyugdíjas 

Egyesület működési támogatása 
- NEA-KK-18-M-0751

 Pócspetri, a "Zenélő Falu" 
fellépése a Mezőfényi 

Nyárindító Fesztiválon 
NEA-KK-18-SZ-0586

Örömmel fogadtuk, hogy, a műkö--
dési támogatásra benyújtott pályá-
zatot a pályázati kiírás 13. pontja 
alapján érvényesnek nyilvání-
tották. A pályázatok elbírálásának 
eredményéről a döntést követően a 
tájékoztatást várjuk.
Megkaptuk arról is az értesítést, 
hogy a Közösségi környezet 
Kollégium által kiírt Szakmai prog-
ram támogatása című pályázati 
felhívásra készített Pócspetri, a 
"Zenélő Falu" fellépése a Mezőfé-
nyi Nyárindító Fesztiválon. című 
pályázat az EPER-be beérkezett, s a 
pályázat érvényességi vizsgálatát a 
Támogatáskezelő végzi. Az elle-
nőrzés eredményéről értesítenek.

Beadott pályázatok:
 Iránytű Gazdaságfejlesztő 
Klub működési támogatása - 

NEA-NO-18-M-1231
 Pócspetri 1948-as tragikus 

eseményeinek, a Pócspetri 
pernek 70. évfordulója
NEA-NO-18-SZ-0986

Szerencsére most elég gyorsan a 
Nemzeti Együttműködési Alap, 
Nemzeti Összetartozás Kollégiuma 
már mindkét pályázatunk esetében 
első körben elküldte a befogadó 
nyilatkozatot. Majd a második 
körben a formai ellenőrzésen is át-
estek, és a feltételeknek megfelel-
tek a beküldött anyagaink. 
Ezek még nem jelentenek automa-
tikus támogatást, de természetesen 
előfeltétel, hogy idő beérkezzék, és 
a pályázati kiírás szerinti formai 
követelményeknek megfeleljen. 
Reményeink szerint a következő 
lapszámban már a pozitív döntés-
ről, és a megvalósításra váró elkép-
zelésekről is beszámolhatunk.

Iránytű GFK
NEA-NA-PROGRAM 

Mintahogyan az előző lapszámunkban is beszámoltunk meg-
jelentek az Emberi Erőforrások Minisztériuma által biztosított 
forrásból, a Nemzeti Együttműködési Alap Kollégiumainak a 2018. 
évre vonatkozó „Civil szervezetek működési programjának támogatása 
2018." című működési, valamint a „Civil szervezetek szakmai programjának tá-
mogatása 2018." című szakmai pályázati kiírásai. A pályázatok célja a civil szerve-
zetek működési és szakmai programjainak támogatása. Az Iránytű Gazdaságfejlesztő 
Klub ez évben is elkészítette saját szervezete, a Pócspetri Nyugdíjas Egyesület, valamint immár 
az EPER rendszerbe történő regisztrációt követően a Pócspetri Közösségéért Egyesület 
számára is, mind a működési, mind a szakmai programokra vonatkozó pályázatokat. Sajnos 
erre a célra biztosított országos keret relatíve nem sok, kollégiumként párszáz millió. A pályázó 
szervezetek száma meg igen magas, több ezer, így sajnálatosan a nyerési esélyek évről évre 
egyre kevesebbek. Ennek ellenére, mi még mindig azt valljuk (amit nagyon sokszor 
megfogalmaztunk, leírtunk), hogy csak az arathat, aki vet is, azaz csak az nyerhet, az szerez-
het elképzeléseinek megvalósításához külső forrást, aki nem sajnálja az időt, pénzt, és ener-
giát, és pályáz. Mi ezt tesszük, tettük, a Pócspetri nyugdíjasok közösségét, a Pócspetri 
Közösségéért Egyesület, s mindezeken keresztül a települést is segítve.

Pócspetri Közösségéért
NEA-MA-PROGRAM 

Beadott pályázatok:
 Pócspetri Közösségéért 

Egyesület működési támogatása 
- NEA-MA-18-M-0978  

 Programsorozat Pócspetri 
Közösségéért 

NEA-MA-18-SZ-0912
Már megkaptuk a levelet, hogy a  
Pócspetri Közösségéért Egyesület 
működési támogatása címmel be-
nyújtott pályázatát az Emberi Erő-
forrás Támogatáskezelő befogadta 
és az alábbiakat állapította meg: 
-a pályázat a benyújtásra megha-
tározott határidőn belül került 
benyújtásra, -az igényelt költségve-
tési támogatás összege nem haladja 
meg a maximálisan igényelhető 
mértéket és a támogatási arány nem 
haladja meg a pályázati kiírásban 
meghatározott maximális támo-
gatási intenzitást, és -a pályázó a 
pályázati kiírásban meghatározott 
lehetséges támogatást 
igénylői körbe tarto-
zik. Várjuk a döntést.
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Kivitelezői tájékoztató, a TOP-4.1.1-15-SB1-2016-00003 
számú „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális 
fejlesztése, Egészségügyi Központ felújítása 
Pócspetriben” című projekt építési munkálatairól I.

Kivitelező fővállalkozó: VILU-PET 2000 Kft által 
az Egészségügyi Központ - 4327 Pócspetri, Iskola 
u. 11. (HRSZ:137) alatti létesítménynél ez idáig az 
alábbi tevékenységek lettek elvégezve:

 A tervezési program megvalósításához a Házior-
vosi, védőnői tanácsadónak helyet adó épületet, he-
lyiségeket részben át kellett alakítani. Ezért elbontásra 
kerültek belső válaszfalak, belső burkolatok. Azokon 
a helyeken, ahol vizes helyiségek lettek kialakítva, a 
burkolatok alatti aljzat is fel kellett törni. Az utca felőli 
oldalon lévő szakipari szélfogó, valamint a tetőt fedő 
szürke rombuszpala és az épület régi nyílászárói is 
elbontásra kerültek. Külső területen pedig a beton 
aljzatok, járdák bontási munkálatai lettek elvégezve. A 
belső és külső falfelületekről a szükséges mértékben a 
vakolatot is el kellett távolítani. 

 Az építés, felújítás munkálatai során a zsaluzás és 
állványozás, a homlokzati csőállvány és a függő, 
könnyű munkaállvány készítése megtörtént. A szük-
séges mennyiségű és minőségű beton aljzat helyszí-
nen kevert betonból készült. Felületképzés (festés, 
mázolás, korrózióvédelem) során, a belső felületek 
előkészítése, glettelése részmunkák, és a külső fafe-
lületek lazúrozása megtörtént. A fal, és padlóburkolat 
hordozószerkezetének felület előkészítését követően, 
a beltérben fal és padlóburkolat készítése mázas 
kerámiával történt. Az aljzat kiegyenlítése rugalmas 
burkolat alá munkafázis is elvégzésre került.

 Az átalakítással létrejöttek a tervezési program-
ban meghatározott funkcionális egységek. A régi szél-
fogó helyén, új, szélfogó került kialakításra oly 
módon, hogy babakocsi tárolóként is funkcionálhas-
son. Az orvosi rendelő és a védőnői szolgálat külön 
bejáratról elérhetővé váltak, ugyanakkor az átjárás 
biztosítva lett a két egység között. Teherhordó falazat 
téglából falazva, a szárazépítéssel pedig szigetelt 
gipszkarton válaszfal szerkezetek lettek kialakítva. Az 
új válaszfal rendszerrel az épület vizes helyiségeinek 
kialakítása teljesen megújult. Külön nemű, illetve 
mozgáskorlátozottak számára használható illem-
helyek készültek.

 Az épület nem csak belső elrendezésében, hanem 
külsőleg is megújult. A régi külső nyílászárók helyére 
új, korszerű, hőszigetelő 73mm-es beépítési mély-
ségű, 5 kamrás, PVC profilból, AGALWIN SMART 
ablakok, ajtók, s beltéri, kazettás tele lemezelt, 
egyszárnyú, MDF tokozatú ajtók kerültek beépítésre. 

A régi és az újonnan kialakított nyílásoknál, előre 
gyártott nyílásáthidalók, égetett agyag-kerámia köp-
penyes, illetve előre gyártott azonnal terhelhető tar-
tószerkezetek lettek elhelyezve. Nem csak a nyílás-
zárók biztosítják az energia megtakarítás lehetőségét. 
Az épület teljes egészében hőszigetelve lett, melynek 
következtében új homlokzati megjelenés alakult ki. 
Homlokzati hőszigetelés, üvegszövetháló erősítéssel 
10 cm-es EPS hőszigetelő lapokkal, a lábazat 8 cm-es 
XPS hőszigetelő lapokkal történt. S az épület záró-
födéme is hőszigetelt lett, a padlás 20 cm-es vastag 
hőszigetelő paplan takarást kapott. 

 
 Az eredeti tetőszerkezet megmaradt, de jelentő-
sen megerősítésre került. Újonnan a tetőlécezés, a 
tetőfelület ellenlécezésének elkészítése, a gerincléc 
elhelyezése gerincléctartóra, taréjgerinc- és élgerinc-
képzése megtörtént, és a fedés is teljesen megújult, 
hódfarkú cseréppel lett az épület teljes egészében át-
fedve. Kiegészítők tetőfelületen fém hófogó hornyolt 
tetőcseréphez elhelyezésre került. A bádogos munka is 
teljes körűen megvalósult. A régi elhasználódott 
horgonyzott lemez Függő ereszcsatorna és lefolyócső 
bontását követően az új csatornák, a lefolyócső szere-
lése, és a függő ereszcsatorna szerelése, valamint az 
ablak-szemöldökpárkány színes műanyag bevonatú 
horganyzott acéllemezből elkészült.

 Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés mun-
kálataiból, a meglévő vezetékek, szerelvények lámpa-
testek bontása, az új nyomvonal hornyolása, a külön-
féle méretű merev, simafalú műanyag védőcsövek 
elhelyezése, a szigetelt vezeték elhelyezése védőcső-
be, a kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített 
tartószerkezetre, a strukturált adatátviteli kábel 
elhelyezése, valamint a mérőóra hely kialakítása és 
felszerelése megtörtént.  

 Közmű csővezetékek és szerelvények kivitelezé-
se, és az Épületgépészeti csővezetékek szerelése, PP, 
PE, KPE nyomócső szerelése, az ivóvíz vezeték, öt-
rétegű cső szerelése, a PVC lefolyóvezeték szerelése, 
Fűtési és vízvezeték szakaszos és hálózati nyomáspró-
bája, valamint a fűtési vezeték, ötrétegű cső szerelési 
munkálataival elvégzésre került. Az építmény adott 
helyiségeinek szellőzése, klimatizálása érdekében a 
légkondicionáló berendezések, csövezése, légcsator-
na és idomaik szerelése, készülékek, és ventilátorok 
elhelyezése megtörtént.
Sitku Zsolt
VILU-PET 2000 KFT ügyvezetője



pálos szerzetes, Solymosi Alpár 
unitárius lelkész, Kovács János 
gondnok, Bálint Lóránt, a Románi-
ai Magyar Cserkészszövetség ve-
zetője, Solti Imre a CsEKE elnöke, 
Szabó Károly, a Hargita Közösségi 
Fejlesztési Társulás képviseleté-
ben. – Arra gondoltunk, hogy az 
érkezés napján egy meghatározott 
időben fogjuk köszönteni az aznap 
érkező gyalogos zarándokokat. 
Pünkösd után is várjuk a zarándo-
kokat, az év minden napján! – nyo-
matékosította Urbán Erik OFM. A 
hargitafürdői pálos szerzetesek is 
együtt kívánnak zarándokolni és 
élményeiket megosztani – erről 
László Rezső pálos szerzetes szá-
molt be. – Az igenek hazája Szé-
kelyföld, számunkra is fontos, hogy 
vallásos lelkületünkből valamit mi 
is hozzátegyünk a zarándokok 
útkereséséhez, lelki feltöltődéséhez 
– fűzte hozzá Solymosi Alpár 
unitárius lelkész. Kovács János 
gondok, nyugalmazott földrajz-
tanár azt nehezményezte, hogy 
nagyon kevés az önkéntes zarán-
doklat vezető, akiknek munkájára 
nagy szükség lenne. Solti Imre, a 
CsEKE vezetője a zarándokszállá-
sok elsődleges kiépítését javasolta.
Bálint Lóránt, a Cserkészszövetség 
vezetője emlékeztette a jelenlévő-
ket, hogy a cserkészek a kezdeti 
elindulásban is segítettek.
Borboly Csaba megyeitanács-
elnök köszönetét fejezte ki Bíró 
Barna Botond térségi alelnöknek és 
mindazoknak a polgármestereknek  
és helyi tanácsoknak, akik az első 
hívó szóra az ügy mellé álltak és 
felkarolták megvalósítását.

Hargita Megyei Tanács 
sajtóközleménye

Böjte Csaba ferences szerzetes, a dévai Szent Ferenc Alapítvány 
vezetője is csatlakozik a Mária út utolsó 100 kilométerének gyalogos 

megtételéhez a pünkösdöt megelőző napokban 

Erről sajtótájékoztatón számoltak 
be január 15-én, hétfőn délelőtt a 
csíkszeredai megyeházán.
Borboly Csaba, Hargita Megye 
Tanácsának elnöke elmondta, az 
ökuménia jegyében meghívták a 
többi egyház képviselőjét és, 
ugyanakkor örömét fejezte ki, hogy 
a kezdeményezés közösségi üggyé 
vált, és civilek, cserkészek, túrázók 
egyaránt csatlakoztak.
– Fontos számunkra, hogy egy o-
lyan út építésén fáradozunk, amely 
az emberek lelki feltöltődését szol-
gálja. Színes összefogásról beszé-
lünk, ahol helye van a természet-
szerető embereknek, vallási szer-
vezetek képviselőinek, és önkén-
teseknek, akik érzik, hogy ez egy 
közös történet tud lenni – fogalma-
zott Borboly Csaba megyeitanács-
elnök. 
Böjte Csaba OFM vállalta, hogy az 
utolsó száz kilométer megtételének 
hivatalos indulásánál jelen lesz, 
gondolataival és elmélkedéseivel 
ráhangolja a zarándokokat a meg-
érkezés örömére. – Nekünk fontos 
az, hogy fizikailag is megmozgas-
suk a gyerekeket, évek óta zarándo-
kolunk gyalogosan a gyerekekkel. 
Csapatépítés szempontjából is 
fontos – beszélt tapasztalatairól 
Böjte Csaba ferences szerzetes, aki 
tavaly több mint tíz gyalogos za-
rándoklaton vett részt. – Nem a nem 
viszi előbbre az embert, hanem az 
igen. Ez most egy igen: elindulunk 
Parajdtól Csíksomlyóig a Mária 
úton. Megpróbálok elejétől végig 
részt venni az úton – jelentette be 
Böjte Csaba testvér.
Barabás Csaba kabinetigazgató be-
mutatta azt a tanúsítványt, amelyet 
majd azok kapnak, akik az utolsó 
száz kilométert gyalog teszik meg.

Az út nem csak gyalog, hanem 
kerékpárral vagy akár lóval is tel-
jesíthető. – Ez az út, ahhoz, hogy 
igazi zarándokúttá váljon meg kell 
tölteni tartalommal. Nem csak ki-
jelöljük az utat, hanem gondosko-
dunk arról, hogy legyenek szál-
láshelyek, zarándokfogadók, le-
gyenek pecsétek, weboldal, ahol 
minden nyomon követhető – emel-
te ki Barabás Csaba. Arról is beszá-
molt, hogy nagy hangsúlyt fektet-
nek az önkéntesek toborzására.
A hétfői találkozón továbbá jelen 
volt Urbán Erik csíksomlyói feren-
ces templomigazgató, a Mária Út 
Egyesület alelnöke, László Rezső 

Három alternatív útvonalat 
alakítanak ki, és tesztelnek 

2018. május 13. és 18. között. 
I. 112 km (5 nap) 

Parajd – Atyha – Etéd – 
Farkaslaka – Oroszhegy – 
Zetelaka – Kápolnásfalu – 

Szentegyháza – Csíksomlyó; 
II. 95,5 km (4 nap)

Atyha – Etéd – Farkaslaka – 
Oroszhegy – Zetelaka – 

Kápolnás – Szentegyháza – 
Csíksomlyó; 

III. 99,5 km (4 nap)
Sóváradi Keresztelő Szent 
János Remeteség – Etéd – 
Farkaslaka – Oroszhegy – 

Szentegyháza – Csíksomlyó.
Önkéntesnek, 

szállásadónak jelentkezni, 
érdeklődni az Erdélyi Mária 

Út Egyesület 
koordinátoránál, 

Molnár Sándornál lehet: 
molnar.sandor@mariaut.ro, 

telefon: 0730–711745

Böjte Csabával együtt 
zarándokolhatunk Csíksomlyóra

- Ifjúságért és a családokért a
Pócspetri településen is áthaladó Mária úton

Petr
i Hírek

6.o.



Sport - Szabadidő - Életmód 

A balvállam rotátorköpenyének 
rongyolódása miatt, az utóbbi évek 
szokásos „Vasvári” kerékpáros kö-
re helyett január elsején egy gya-
logtúrával köszöntöttem a 2018-as 
esztendőt.
Legnagyobb örömömre a (Tarcaltól 
az Áldó Krisztus szobrot érintve fel 
a tokaji Kopasz-hegyi TV-toronyig, 
majd vissza a parkolóba) mászó 
túrára elkísért fiam, Dani is. Főként 
a túraöltözetével kapcsolatos ano-
máliák, és ezeknek kezelése okozta 
vidámságok teljes mértékben ellen-
súlyozták az időjárás szomorkás 
hangulatát.
A Tarcal feletti dombot uraló 2015 
tavaszán felszentelt Áldó Krisztus 
szobrát már többször megszerettem 
volna látogatni. Csakhogy, vagy 
olyan csoporttal jártam erre, ahol a 
mozgásukban korlátozottak miatt 
nem vágtunk bele a látogatásába, 
vagy mikor kerékpárral voltam a 
TV-toronynál, már az energia véges 
volta halasztotta el a 8,5 méter 
magas, 50 tonna súlyú monumen-
tális szobor megtekintését. 
Már a sétány is lenyűgözött. A 
Krisztus szobrot megépíttető ötlet-
gazda vállalkozó kérésének megfe-
lelően az Önkormányzatnak tény-
leg sikerült a biztonságra figyelő 
kamerarendszerrel, környezetbarát 
fényforrással megvilágított pihenő-
padokkal, piknikező helyekkel, kü-
lönböző gyümölcsfákkal és cser-
jékkel övezett sétautakkal kulturált 
körülményt teremteni a látogatók 
számára. Uniós forrásokat csak így 
szabadna felhasználni! 
Mint „elsőkörös Mária-utas” külön 
öröm számomra, hogy a Mária út 
(Mariazell-Máriapócs-Csíksom-
lyó) főtengelyén fekvő település 
Tarcal, így is bekapcsolódott a za-
rándokturizmusba.
A meredek, a túrázó lábak, szívek 
bemelegítést igen csak elősegítő 
lépcsők megmászását követően, 
nem csupán a fenséges szobor 
látványa fogadott bennünket, ha-

nem a csodás körpanoráma is. In-
nen nézve nem is tűnt olyan messzi-
nek a tokaji Kopasz-hegy tetején 
hívogatón hivalkodó TV-torony. 
S itt és így fedeztük fel, a kilátó-
domb mögötti lélegzetelállító fek-
vésű bányatavat is, amit –azonmód 
célba is vettünk. Az áldástól felvér-
tezve leereszkedtünk a nagyon 
mély kültéri fejtéssel kialakult, 
majd vízzel megtelt „bányagödör-
höz”. 
A tavat körülvevő függőleges szik-
lafalakon megfigyelhettük a hegyet 
felépítő vulkanikus kőzeteket. U-
gyan itt fürdeni és horgászni is tilos, 
de megállapítottuk, hogy piknike-
zésre, vadkempingezésre kiválóan 
alkalmas helyre leltünk! 
Dani szerette volna a láthatóan rö-
videbb úton balról megkerülni a ta-
vat, de én ragaszkodtam a piros 
jelzésű turistaúthoz. A jelöléseket 
követve, s ahol elbizonytalanod-
tunk ott a telefonos GPS segítségre 
támaszkodva, gondosan művelt és 
néhol elhagyatott szőlő földeken 
keresztül, majd egyre sárosabb 
bakancshoz ragaszkodó erdei úton 
át értünk ki a 4-ik kilométert jelző 
kőnél a korábbi kerékpártúrákon 
megismert TV-toronyhoz vezető 
műútra.
Innen csak az égi áldás és a koránt-
sem teljesen vízálló öltözetünk ne-
hezítette az utunkat. Viszonylag jó 
tempóval hamar elértük a Tokaj-
hegyi sípályát, majd a csúcsot is, de 
az esős ködös idő miatt nem igen 
gyönyörködhettünk a hegy alatt 
elterülő Alföld látványába. Az még 
csak csak érthető, hogy önmagába 
is páratlan kilátást biztosító hegyre 
nem építenek természetes kilátót, 
(annál több létesülhet, s létesül in-
gerszegény sík vidéken) de hogy e-
gyetlen egy esőbeállóra, padra, asz-
talra nem futja, egy ilyen turisták 
által felkapott helyen, az viszont 
elgondolkodtató. Így jobb híján a 
fogvacogtató széltől védettebb 
helyre lentebb az út mentére húzód-

va, állva elfogyasztottuk az energi-
át pótló szendvicseket. Dani száraz 
pólóra váltotta az átázottat, én meg 
bíztam benne, hogy a meleget biz-
tosító lefelé tartó tempós menet e-
légséges lesz a komfort hőérzet biz-
tosításához. Ez így is történt, s csak 
a térdhajlító inak tiltakoztak, hisz 
nincsenek hozzászokva az ilyen 
típusú terheléshez.
Nagyapám szibériai hadifogsága 
okán, és az Iránytű Klub zeneka-
runk tavaly elkészített, s többször 
előadott „Málenkij robot, avagy 
Gulág a földi pokol” műsora miatt 
is, mindig megállok az elhurcoltak, 
az áldozatok emlékművei előtt, s 
így tettem, tettünk most is a tarcali 
szőlődomb tövében.
A parkolóhoz szűk 4 óra alatti meg-
tett bő 11 km után kiváló hangulat-
ban érkeztünk. Az úton nem vol-
tunk egyedül. Felfele menet szem-
be egy háromfős fiatalokból álló 
küzdősport logós öltözetben futó 
csapattal, valamint egy fiatal lányt 
lelkesen követő két idősebb (való-
színűleg déd nagyi korban lévő) 
hölggyel is találkoztunk. Boldog Új 
Évet kívánva vidáman fogadták 
dicsérő szavainkat a korai és szép 
teljesítményükért. Lefele jövet pe-
dig két srác kocogott szemből, (de 
zihálásukat hallva korántsem biz-
tos, hogy fel is értek).  
A legszebb záró pillanati voltak a 
napnak, hogy Nyíregyházára ér-
kezve az immár héthónapos mese-
szép Mesike unokám is érdeklődve 
hallgatta az élménybeszámolónkat, 
s jókat nevetett édesapja farmer-
nadrág okozta szenvedéseit ecsete-
lő gesztikulációin.
Az évadnyitó túrázásunknak lesz-
nek folytatása, amiről a Petri 
Hírekben, és fotókkal együtt a 
facebookon is szívesen 
beszámolok. 
Kovács János

Danival megfogadtuk az idén 
t ö b b s z ö r  m e l l ő z v e  a 
drótszamarakat, az Apostolok lovát 
használva bejárjuk a Bükk, a Mátra, 
a Zemplén legszebb túraútvonalait, 
megmásszuk a legmagasabb 
pontjait.  Ráadásul, ha tetszik, ha 
nem v i s s zük  s ze r e t t e i nke t , 
családtagjainkat, barátainkat is. 
Lássák Ők is ezeket a szépségeket, 
és éljék át, azokat a lázas izom 
okozta lélekerősítő fájdalmakat, 
amit még most is, e sorok írásakor 
is érzek, főként a vádlimban.

Úgyhogy Nagy kopasz, Tv torony 
készülj, már a hétvégén újra 
jövünk!   

Petr
i Hírek

7.o.

Újévköszöntő Mászó-túra 2018.01.01
(Az Iránytű Klub elnökének szubjektív beszámolója)



Az 1943. januárjában, a Don-
kanyarnál megvívott Voro-
nyezsi csata a II. világháború 
egyik legnagyobb magyar 
katasztrófája volt: a 2. ma-
gyar hadsereg pusztulását e-
redményezte. 40 ezren vesz-
tették életüket, 70 ezer kato-
na került fogságba. Az alábbi 
linken olvasható, hogy Pócs-
petri kötődésűek közül kik 
vesztették életüket a keleti 
hadszíntéren: http://www. 
hadisir.hu/hadisir/. 

A Doni katasztrófa 
75. évfordulója

Emlékezzünk
hősi halottainkra!

Kulturális Mozaik
Petri 2018

Történelem - Irodalom - Zene

„A Don-kanyar felől, 
halál szele söpör.
Fülem mellett golyó sziszeg: 
hideg, hideg, hideg!

A bunker oldalát 
ma bomba törte át.
S ha rád kiált a cimborád: 
tovább, tovább, tovább!

A szél, hordja széjjel, 
álmunk az éjjel: megfagyott.
A hóban süppedünk el. 
Miért jöttünk el? - már nem tudom.

Ha vannak angyalok, 
nem járnak erre most.
Csak ördögök tüzelnek ránk: 
vivát, vivát, vivát!

Ha élne még anyám, 
s volna házam, s hazám?
Ha várna még a kedvesem: 
minek? minek? minek?

A szél, hordja széjjel, 
álmunk az éjjel: megfagyott.
A hóban süppedünk el. 
Miért jöttünk el? -már nem tudom.

De messze még a nyár, 
a fagyhalál kaszál.
A szívemben csak jégcsapok: 
talán ma meghalok.

A Don-kanyar felől 
halál szele söpör.
Fülem mellett golyó sziszeg: 
hideg, hideg, hideg!”

Kurlik Zoltán

Tamás, tizenéves koromtól a 
nagy kedvencem, január 22-
én lett volna 75 éves. 
Mai napig nem tudom, hogy 
engem mi fogott meg, de a 
Levél a Nővéremnek albu-
muktól szinte minden daluk 
(Cseh Tamás – Bereményi 
Géza) belém ivódott, s azóta 
is igen gyakran hallgatva, 
mindig tud újat és pluszt adni.
1978-ban, a kollégiumba e-
gyetlen egy alkalommal he-
lyettesítettem a diszkóst, s ki-
használva a lehetőséget az 
akkor megjelent Antonie és 
Désiré albumáról -testi épsé-
gemet kockáztatva- a Tan-
gót sokadszor lejátszva sem 
sikerült ott, a rajongó tábor 
számát növelnem.
Nekem aztán Pestre kerülve 
volt szerencsém önálló dal-
estjeire is eljutni. Egyszer pe-
dig katonaként stoppolva, 
Dunaújvárosból a Skoda 105-
ösével Pestre tartva Ercsibe 
felvett, egy jót dumáltunk, s 
emlékeim szerint talán a 
nagyszülők részéről Nyíregy-
házi kötődéséről is beszélt. 
2014-ben, Hungaricum Ven-
dégházban, a Máriapócsi 
Települési Ruszin Nemzetiségi 
Önkormányzat „Nemzetközi 
Ruszin Táborának zárónapján 
az Iránytű Gazdaságfejlesztő 

(1943.01.22. – 2009.08.07.) 
a Kossuth- és Liszt Ferenc
-díjas zeneszerző, énekes,

színész, előadóművész, 
rajztanárra emlékezünk

Cseh Tamás 
75. születésnapján

Klub szervezésében Cseh 
Tamás halálának ötödik év-
fordulója alkalmából meg-
rendezésre került a "Cseh 
Tamás - emléknap". 
A „Látható Dalok - a Dalok 
Színesek” képzőművészeti 
programon Komiszár János 
Holló László-díjas festőmű-
vész vezetésével a helyi, és a 
Kárpátaljáról érkező magyar 
és ukrán ruszin gyerekek, fia-
talok vettek részt. A grafikai 
kiállítás megnyitását követő-
en fellépett Kátai Zoltán elő-
adóművész, énekmondó, 
Tamás kortársa, és Pásztor 
Csaba, Cseh Tamás dalok-
kal, az Iránytű – Klub zenekar 
pedig  megzenésített versek-
kel, és „Beat-misei” számok-
kal, valamint Ukrajnából Fely-
baba Júlia, és Lidia énekes 
gitáros testvérpár saját da-
lokkal. Felemelő élmény volt 
50-60 fővel együtt énekelni a 
„Csönded vagyok” című 
szerzeményt.
Bukta János gitáros éneke-
sünknek köszönhetően, ezen 
kívül többször előadtuk már a 
Születtem Magyarországon, 
a József Attila, Fehér babák 
takarodója..., Ima, és a Lee 
Von Cleaf számokat is. 
Születésének 75. évfordulója 
alkalmával, emléke előtt tisz-
telegve, újra elővettem az ál-
talunk játszott, és egyéb ked-
venceimet. S kérem, e sorok 
olvasóit, aki csak teheti, ál-
dozzon pár percet, egy-két 
órát életéből Cseh Tamás - 
Bereményi Géza szerzemé-
nyek megismerésére, vagy 
újbóli meghallgatására.
Kovács János
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Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.  

Tájékoztató: Szemétszállítási közszolgáltatásról

Tájékoztatom Önt, hogy településükön a hulladék-
közszolgáltatást az Észak-Alföldi Környezetgaz-
dálkodási Nonprofit Kft. végzi. 

A hulladék-közszolgáltatás a lakosság részére egy 
kötelező jelleggel, heti rendszerességgel igénybe ve-
endő szolgáltatás. Ennek megfelelően a szolgáltatás 
igénybevétele és a vonatkozó díj megfizetése vala-
mennyi lakott ingatlan tulajdonosa vagy használója 
számára írásos szerződés megkötése nélkül is kötele-
ző. Az adott ingatlan tulajdonosváltozása esetén a köz-
szolgáltatás díját az új tulajdonos adatainak érvényes 
bejelentéséig a régi tulajdonos köteles viselni.
Amennyiben a hulladék-közszolgáltatás számlája el-
hunyt nevére szól, abban az esetben írásban kérel-
mezze a név átírását a valós tulajdonosra vagy hasz-
nálóra. Amennyiben az ingatlan bármilyen okból la-
katlanná válik, ott lehetőség nyílik a szolgáltatás 
szüneteltetésére az adott naptári évre. Ilyen esetben ki-
zárólag írásos bejelentést áll módunkban elfogadni 
leghamarabb a bejelentés napjától kezdődően (visz-
szamenőleg nem). A szüneteltetett időszak „érvénye-
sítéséhez" utólag minden esetben közüzemi mérőóra 
állást, fogyasztási helyet és elszámolt időszakot tar-
talmazó közüzemi igazolással vagy éves elszámoló 
számlával (áram esetén 250 kWh, víz esetén 3 m3 
fogyasztást fogadunk el a lakatlanság igazolására) 
szükséges igazolnia, hogy az ingatlan lakatlan volt, ott 
fogyasztás nem történt, ellenkező esetben a szünetel-
tetni kért időszak utólagosan kiszámlázásra kerül.
Amennyiben az ingatlan a következő évben is lakat-
lan, abban az esetben a szüneteltetés bejelentését min-
den évben február 15-ig a fentiek szerint kell megújí-
tania. Egyéb év közbeni változást (számlázási. ill. pos-
tázási név és cím) 15 napon belül kell bejelentenie.
Amennyiben az ürítés során hulladékedénye a szol-
gáltatónak felróható módon megsérült, abban az 
esetben kérem panaszát a pontos hely és idő megjelö-
lésével írásban jelentse be. 

A közszolgáltatás keretében Társaságunk az alábbi 
szolgáltatásokat nyújtja (járataink a hulladék be-
gyűjtését reggel 7.00 órától végzik): 

1. Vegyes hulladék gyűjtése: 
A vegyes hulladék gyűjtése az Önök településén a 
szerdai napokon történik.
 A vegyes hulladékot ingatlanonként egy darab 120 l-
es, 80 l-es vagy 60 l-es szabvány gyűjtőedényből 
(kukából) áll módunkban elszállítani. A 60 l és 80 l-es 
kukához tartozó díj csak akkor alkalmazható, ha 
ténylegesen ekkora a használt edény mérete (az edény 
meglétét a megvásárlásáról készült saját névre szóló 
számlával kell igazolni, melyet a bejelentés dátumától 
tudunk átállítani). 

A 60 l edény kizárólag jogszabályban rögzített önkor-
mányzati igazolással igényelhető. A gyűjtőedénybe 
háztartási hulladéknak nem minősülő, valamint folyé-
kony anyagot, illetve veszélyes hulladékot nem lehet 
elhelyezni: így pl. nem helyezhető bele hamu, zöld-
hulladék. 
Eseti, nagy mennyiségű lakossági hulladék keletkezé-
se esetén (pl. felújítás, bontás, lomtalanítás) Társasá-
gunktól 5m3-es konténer rendelhető, melynek feltéte-
leiről ügyfélszolgálatainkon érdeklődjön. 

2. Lomtalanítás: 
2018. évben Társaságunk egy alkalommal, 2018. 
október 01-05. közötti időszakban végzi a lomtalaní-
tást a vegyes hulladék gyűjtés napján, azzal azonos 
időpontban. Kérjük Önöket, hogy a lomokat az 
ingatlanuk elé, saját hulladékgyűjtő edényeik mellé 
helyezzék ki. Felhívjuk figyelmüket, hogy tilos az 
alábbi hulladékokat kihelyezni, mivel azokat Társasá-
gunk nem szállítja el: veszélyes hulladék, építési tör-
melék, zöldhulladék, autógumi, elektromos háztartási 
nagygépek. 

3. Szelektív hulladék gyűjtése: 
A szelektív hulladékot a Társaságunk által kiosztott, 
ingatlanonként egy darab 240 l-es (kék színű), szab-
vány gyűjtőedényből (kukából) áll módunkban el-
szállítani. 
2018-ban pályázati forrásból azoknak a lakosoknak is 
biztosítani tudjuk majd a gyűjtőedényeket, akik az 
első körből kimaradtak, de igényt tartanak rá és nem 
rendelkeznek díjhátralékkal. Az átmeneti időszakra 
szelektív hulladék gyűjtésére alkalmas zsákokat biz-
tosítunk, amely ügyfélszolgálatunkon térítésmentesen 
átvehető. 
A kiosztott 240 l-es kék kukákban az üveg kivételével 
az alábbi újrahasznosítható csomagoló anyagok 
helyezhetőek el „laposra taposva": 
Műanyagok: PET ásványvizes és üdítős flakonok, 
kozmetikai, tisztítószeres, élelmiszeres flakonok, PE 
zacskók és fóliák. Papír: újságpapír, szórólap, kar-
tonpapír, irodai papír, papírdoboz, füzet, könyv, 
gyümölcsleves és tejes italos kartonok. 
Fém: konzerves és italos dobozok. 
Vegyes háztartási hulladékot, szennyezett papírt és 
műanyagot, „hungarocellt", joghurtos, tejfölös do-
bozt, 10 cm-nél kisebb és 50 cm-nél nagyobb tár-
gyakat, veszélyes-, zöld- és bontási hulladékot kérjük, 
ne tegyen a gyűjtőedénybe, ellenkező esetben azt a 
közszolgáltató nem üríti ki! 
A szelektív hulladék begyűjtését az év folyamán a 
következő napokon végezzük: január 8, február 5, 
március 12, április 9, május 7, június 11, 
július 9, augusztus 13, szeptember 10, 
október 8, november 12, december 10. 
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4. Zöldhulladék gyűjtése: 
Társaságunk félévente ingatlanonként 4 db lebomló 
anyagból készült - és ezért kizárólag zöldhulladék 
gyűjtésére alkalmas - zsákot ad át az Önkormányzat 
részére, ahol az a lakosság számára térítésmentesen 
átvehető. A zsákokban összegyűjtött zöldhulladékot a 
lakosok a gyűjtést megelőző napon az Önkormányzat 
által kijelölt gyűjtőpontra kihelyezhetik, ahonnan azt 
az alábbi időpontokban szállítjuk el: január 12, január 
19, június 15, július 23, augusztus 17, szeptember 14, 
október 12, november 16. Az első két időpont a 
leszedett karácsonyfák összegyűjtésére szolgál, így 
azt kizárólag ezen időpontokban, a kuka mellé 
helyezzék ki. (A fenti hulladékgyűjtési napok alól 
kivételt képeznek az ünnepnapok.) 

A teljes szolgáltatás díja 2018. évben – hacsak 
jogszabály évközben másként nem rendelkezik – 
nem változik. 
A hulladékszállítási díjat negyedéves rendszeresség-
gel, 15 napos fizetési határidővel, utólag számlázza ki 
a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és 
Vagyonkezelő Zrt. (NHKV Zrt.). Valamennyi számlán 
tájékoztatják Önt az aktuális egyenlegéről. A hulla-
dékdíj be nem fizetése esetén az NHKV Zrt. felszólí-
tást küld, majd nemfizetés esetén kezdeményezi az 
elmaradt díjhátralék és annak kamatainak adók 
módjára történő behajtását a Nemzeti Adó és Vám-
hivatalnál (NAV). 
Társaságunknak nem áll módjában sem kedvezményt, 
sem mentességet adni, vagy a már kiszámlázott díjat 
elengedni vagy csökkenteni. A fennálló tartozására 
részletfizetési megállapodást köthet, melyet a fizetési 
felszólítás átvételétől számított 8 napon belül van 
lehetősége írásban kérelmezni, azt követően a behaj-
tási eljárást a NAV elindítja. A megállapodást csak a 
díjhátralék 25%-ának azonnali megfizetését követően 
van módunkban 6 havi egyenlő részletre megkötni. 
Bármilyen további hulladékgazdálkodást, ill. szám-
lázást érintő kérdéssel kapcsolatban forduljanak biza-
lommal az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási 
Nonprofit Kft. ügyfélszolgálatához, mely a 80/205 -
269; 42/508-374, 42/508-369, telefonszámokon 
érhető el. (A megadott 80-as telefonszám „zöld szám", 
így azt ingyenesen hívhatja Szabolcs-Szatmár Bereg 
megyei vonalas telefonkészülékéről). 

Felelős kiadó: Tamás György
www.pocspetri.hu

pmhpocspetri@gmail.com
Főszerkesztő: IGFK

kovjanek@gmail.com

Pócspetri 
Önkormányzat Hírlevele

Térségi összefogás
A Máriapócsi Polgárőr Egyesület a napok-
ban tartotta évértékelő közgyűlését.
Először Lőrincz Péter elnök számolt be az el-
múlt évben végzett munkáról, a beszámoló-
ja részletesen tartalmazta az önkormányza-
tokkal, a rendőrséggel, az egyházakkal, a 
településeken lévő intézményekkel és más 
civil szervezetekkel végzett együttműkö-
dést. Kiemelte a térség polgárőreinek az ösz-
szefogását, ugyanis a máriapócsi, nyírgyulaji, 
kállósemjéni polgárőrök gyakran siettek egy-
más megsegítésére a különböző feladatok 
megoldásában. Az elmúlt esztendőben az 
eddig megszokott tevékenységeik mellett új 
feladatokba is bekapcsolódtak a helyi pol-
gárőrök.

Közösségi szolgálat is
Az általános iskola diákjainak kerékpártúrá-
ján is részt vettek a polgárőrök, elkísérték a 
fiatalokat Magyra, közben a vadőrökkel is 
kapcsolatot tartva segítettek egy őzgidán.
Gondoskodtak arról is, hogy zavartalan 
legyen a Dudás Miklós püspök emlékére 
rendezett futás. Öröm volt számukra, hogy 
négy középiskolás diák a tanulmányaikhoz 
szükséges kötelező közösségi szolgálatot 
náluk töltötte le, a fiatalokat is bevonták a 
bűnmegelőzési tevékenységekbe.

– Palóczy Tímea –

Az elmúlt évi munkát értékelte a 
Máriapócsi Polgárőr Egyesület.

A közbiztonságot szem előtt tartva 
számos településen polgárőrök is 

segítik a rendőrök munkáját. 
Nemzeti kegyhelyünkön, 

Máriapócson 15 évvel ezelőtt, 
2003-ban alakult meg a 

civil szervezet, amelyhez 2015 
júliusában csatlakozott Pócspetri is.

Tizenöt éve 
szolgálják
önként
a várost

POLGÁRŐRSÉG
MÁRIAPÓCS
PÓCSPETRI
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