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 „Évtizedes álom vált valóra”

Szerencsére az 
Egészségügyi alapellátás 
infrastrukturális fejlesztése 

Pócspetriben, 
az Egészségügyi Központ 

felújítása 
TOP-4.1.1-15-SB1-2016-

00003 azonosítószámmal 
nyilvántartott támogatási 

kérelmet a Magyar 
Államkincstár Megyei 

Igazgatóság 60.000.000.- Ft, 
millió forint támogatásra 

érdemesnek ítélte, és 
2017.06.02-án 

a Támogatási Szerződés 
is aláírásra került.

A közbeszerzési eljárás 
2017.11.07-én lett 

eredményes, mely szerint:
Kivitelezés helye: 

Egészségügyi Központ 
4327 Pócspetri, Iskola u. 11. 

(HRSZ:137)
Megrendelő: 

Pócspetri Község 
Önkormányzata 

4327, Pócspetri Iskola u. 13.
Kivitelező fővállalkozó: 

VILU-PET 2000 Kft - 
4327 Pócspetri 

Asztalos János u. 81.

Pócspetri Önkormányzata 
már 2015.09.08.-án meg-
küldte a SSZSZBM Önkor-
mányzat és a munkaszerve-
zetével kapcsolatos TOP-os 
együttműködési szándéknyi-
latkozatát .  Így és  ezért 
kezdődhetett el időben a 
SZSZBMFÜ Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei Területfejlesz-
tési és Környezetgazdálko-
dási Ügynökség Nonprofit 
Kft., és helyben az Iránytű 
Gazdaságfejlesztő Klub be-
vonásával, a Pócspetri Egész-
ségügyi Központ felújítása 
projekt előkészítése, a pályá-
zat elkészítése és beadása. 
Az önkormányzati fejleszté-
seknél az 1. számú prioritás az 
Egészségügyi Központ felújí-
tása volt. Ugyan is ez az az 
intézmény, amelyet gyakor-
latilag a település valameny-
nyi lakója használ, vagy hasz-
nálhat, hisz a védőnői ta-
nácsadó egy épületben van 
a háziorvosi rendelővel. S ez 
az épület, amely leginkább 
felújításra szorult, mert a 
hatvanas években épült, s 
több évtizede nem volt 
nagyobb  korszerűsítés. 

Petri Hírek

Petr
i Hírek

1.o.

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

SAJTÓKÖZLEMÉNY
a TOP-4.1.1-15-SB1-2016-00003 azonosító számú 

„Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése, 
Egészségügyi Központ felújítása Pócspetriben” 

című projekt megvalósításáról

A nyertes pályázatnak kö-
szönhetően, a hatvan millió 
forint támogatásból, a meg-
lévő háziorvosi rendelőnek, 
védőnői tanácsadónak, 
helyt adó helyiségek teljes 
körű felújítása, részbeni átépí-
tése, energetikai korszerű-
sítése, udvarfelújítás, telek-
határon belüli terület-ren-
dezés, parkosítás, az előírt 
számú parkoló férőhely létesí-
tése, informatikai és egyéb 
eszközök beszerzése pedig 
2018. ápril is hónapjában 
megtörtént/megtörténik.
Szabolcs - Szatmár - Bereg 
megyében, a Területfejlesz-
tési Operatív Programban 
elsők között nyert pályázat 
eredményeként az elsők közt 
megvalósított beruházás a 
Pócspetri Egészségügyi Köz-
pont felújításának ünnepé-
lyes átadásának tervezett i-
deje: 018.04.04.15.00.-
Helyszíne: Jó idő esetén az 
Egészségház előtti tér, rossz 
idő esetén a Királyfalvi Miklós 
Katolikus Általános Iskola au-
lája.
A részletes program az Ön-
kormányzat hivatalos tájé-
koztatójában a követ-
kező oldalon talál-
ható.



Pócspetri Község Önkormányzata 
és Máriapócsi Közös Önkormányzati 

Hivatal Pócspetri Kirendeltsége 
hivatalos tájékoztatója

Már szép hagyománnyá 
vált, hogy a Nemzetközi 
Nőnap alkalmából kö-
szöntik az önkormányzat 
intézményeinek női dol-
gozóit.  
Így történt ez az idei már-
cius 8-án is, amikor Ta-
más György polgármes-
ter úr és a Képviselő-tes-
tület férfi tagjai, Kerék-
gyártó András és Ancsák 
Péter virággal köszöntöt-
ték a nőket. 
Ezt követően édes süte-
ménnyel, ízletes pogá-
csával és frissítővel ven-
dégelték meg a hölgye-
k e t .  C s a k  „ h a l k a n ” 
megsúgjuk a férfiaknak, 
fiúknak, hogy a figyel-
mességnek, a kedves-
s é g n e k  m i n d e n n a p 
örülnek/örülnének a nők, 
a lányok. 

Petr
i Hírek
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2018. március 08

Ideje: 2018.04.04.
Helye: Jó idő esetén Egész-
ségház előtti tér, rossz idő 
esetén Katolikus Általános 
Iskola aulája
Program:
14:30: Vendégvárás a Pol-
gármesteri Hivatal Nagyter-
mében
 15:00: Himnusz
 Vers; Iskolások műsora
 Férfi Népdalkör

Köszöntőt mond:
 Tamás György Pócspetri 
polgármestere
 Dr. Simon Miklós ország-
gyűlési képviselő
 Seszták Oszkár a Sz-Sz-B 
megyei közgyűlés elnöke
 Román István - Kormány-
megbízott
 Rákossy Balázs  Uniós 
források felhasználásáért 
felelős államtitkár

 Szózat
 Szalag átvágása
 Egészségügyi Központ 
megáldása és megszente-
lése
 Emlékfa ültetés
Vendéglátás a Polgármes-
teri Hivatal Nagytermében
Tamás György Polgármester               
Dr. Bodnár Zsuzsanna                              
Jegyző

MEGHÍVÓ

2018. március 15 2018. március 19

Az 1848. március 15-ei 
szabadságharc és forra-
dalom dicsőséges nap-
jára emlékeztünk az is-
kola aulájában megtar-
tott ünnepélyen.
Az iskolánk 7. osztályos 
tanulói az énekkarral kö-
zös előadással tiszteleg-
tek a szabadságharc és 
forradalom hősei előtt. 
A felkészítők Terdik Anett 
pedagógus és László 
Andrásné táncpedagó-
gus volt.  

Ezen a napon indult az új 
k ö z m u n k a p r o g r a m , 
melynek keretében a 
létszám 78 főre gyarapo-
dott. 
Ez a létszám további 
csökkenést mutat az 
elmúlt évhez képest.
Tamás György polgár-
mester úr szerint a kisebb 
létszám nem veszélyez-
teti a négy program 
munkáit, a feladatok 
hatékony elvégzését.
Az induló programok:
- M e z ő g a z d a s á g i 
földutak rendbetétele.
- M e z ő g a z d a s á g i 
mintaprogram.
- He ly i  sa já tos sá-
gokra épülő közfoglal-
koztatás.
- Belterületi közutak 
karbantartása. 

Szeretettel meghívom a 
Pócspetri Egészségügyi 
Központ felújításának 

ünnepélyes átadására,
és a Belügyminisztérium 
által kiírt önkormányzati 
feladatellátást szolgáló 

fejlesztések támogatása 
címen elnyert belterületi 

utak felújításának 
átadására.



Tájékoztató, a TOP-4.1.1-15-SB1-2016-00003 számú
„Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése, 
Egészségügyi Központ felújítása Pócspetriben” 
című projekt építési munkálatairól III.

Polgármester Úrral, és a kivitelezési 
munkálatokkal megbízott fővállalko-
zóval, és alvállalkozóival, s a tervező-
vel történt egyeztetés, és a helyszíni 
szemle alapján, a TOP-4.1.1-15-SB1-
2016-00003 azonosító számú „Egész-
ségügyi alapellátás infrastrukturális 
fejlesztése, Egészségügyi Központ fel-
újítása Pócspetriben” című projekt 
megvalósítása érdekében felújított lé-
tesítmény, a Pócspetri Egészségügyi 
Központ műszaki átadás-átvételét 
2018.04.03-án (kedden) 14:00 órára 
beszéltük meg. 

A kivitelező alvállalkozói (az ácsmunkát, a te-
tőfedést, és a bádogozást készítő Léta-Car-
penter Kft.; az elektromosenergia-ellátás, vil-
lanyszerelési, villám és érintésvédelmi hálózat 
tartozékainak szerelési munkálatait elvégző 
Pénzes János villanyszerelő vállalkozó; és a 
PO-VA-ÁBRÁNY Kft. mint közmű csővezeté-
kek és szerelvények kivitelezése, épület-gé-
pészeti csővezetékek, épületgépészeti sze-
relvények és berendezések szerelése, szellő-
zés szerelési munkálatait teljesítő), valamint 
az összes többi építési munkanemet végző, 
és a teljes beruházásért felelőséget vállaló 
fővállalkozó (VILU-PET 2000 Kft.) 2018. április 3-
ával készre jelentette a kivitelezési munkála-
tokat, egy kitétellel. 

Az ács, tetőfedő, és bádogozási munkálatok 
már korábban be lettek fejezve, az e-építési 
napló le lett zárva. Az elektromos, villanysze-
relési, villám és érintésvédelmi hálózat kiépí-
tési munkálatok befejezését követően, az 
átadás-átvételhez szükséges mérések, és 
jegyzőkönyvek (villám és érintésvédelmi mé-
rés és jegyzőkönyvek, tűzvédelmi jegyző-
könyv) elkészültek, s tanúsítják a munkák 
szabályos, szakszerű elvégzését. A víz, 
szennyvíz, a szellőzés, és a fűtés szerelése is 
megtörtént, amelynél a gázbekötéséhez 
elengedhetetlen érintésvédelem biztosítása, 

és mérése, valamint a tömörségi vizsgálat is 
elvégzésre került, s az erről készült jegyző-
könyvek át lettek adva a tulajdonos Önkor-
mányzatnak, a megrendelőnek. 

Sajnálatosan viszont a gázórák még nem 
kerültek a szolgáltatótól felszerelésre, ezért a 
gázkazánok beüzemelése, és a fűtéspróbák 
nem történhettek meg. A szolgáltatói ígéret 
szerint 2018.04.03-án, kedden a reggeli órák-
ban ez pótolva lesz. Így és amennyiben a 
gázórák rendelkezésre állnak, és a gázkazá-
nok beüzemelései, s a próbafűtések is meg-
történnek, valamint a műszaki átadás átvé-
tel során nem kerül megállapításra hiányos-
ság, hiányosságok, a műszaki átadás-átvé-
tel, a beruházás átadás-átvételévé minősül-
het. Ha a gázóra beépítésének elmaradása 
okán nem lehet elvégezni a gázkazánok 
beüzemelését, a próbafűtéseket és/vagy a 
műszaki átadás-átvétel során hiányosság, 
hiányosságok merülnek fel, azok felszámo-
lását, pótlását követően, az eredetileg az 
építési-kivitelezői szerződésben foglaltaknak 
szerint, 2018.04.30-ig fog megtörténni a 
beruházás átadás-átvétele. 

A szinte száz százalékban megvalósított fej-
lesztés, a Pócspetri Egészségügyi Központ fel-
újításának műszaki átadás-átvétele, illetve a 
végleges befejezést követő átadás-átvétel 
időpontja nincs összefüggésbe, és nem be-
folyásolja, a meghívott vendégek szabad 
időpontjához is igazodó, 2018.04.04-ére ter-
vezett, és az önkormányzat által meghirde-
tett helyi társadalom számára is fontos ünne-
pélyes átadást. 

Természetesen mint ahogyan eddig is tettük, 
a létesítmény, a Pócspetri Egészségügyi Köz-
pont felújítási munkálatainak végleges befe-
jezéséről, a munkálatoknak átadás - átvéte-
léről, illetve az ünnepélyes átadásáról részle-
tesen, a Petri Hírek következő, áprilisi lapszá-
mában beszámolunk.

Kovács János
IGFK elnöke

Petr
i Hírek
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„A társadalmi kohézió erősí-
tése és a közösségfejlesztő 
tevékenységek bővítése 
Nyírkátán” EFOP-1.3.7-17-
2017-00293 projekt Ünnepi 
Családi Nap programjára 
meghívást kapott Pócspetri 
település, a „Zenélő Falú” 
művészeti formációi, kiskö-
zösségei.
Az előzmény az volt, hogy 
2017 év áprilisában a „Társa-
dalmi kohézió erősítése az 
egyházak és civil szervezetek 
közösségfejlesztő tevékeny-
ségének bővítésével” pályá-
zati lehetőségről az Iránytű 
Gazdaságfejlesztő Klub Ta-
más György polgármester úr 
bevonásával tájékoztatta 
Szenes István atyát, Pócspetri 
plébánosát. Aki, azzal az 
indoklással, hogy a pályázat 
bonyolult, a kezdeményezést 
elutasította.
Az Iránytű ezért más projekt 
partnert keresett, ami nem 
volt nehéz, hisz a Pócspetri 
templom mellett, még másik 
kilenc helyen is segített a fel-
újításokhoz szükséges pályá-
zati források elérésében. Így a 
Nyírkátai Református temp-
lom is közreműködésükkel 
épült újjá, s itt azonnal, és ö-
römmel fogadták ezt a kez-
deményezést is. 
Szerencsére a közös gondol-
kodás egy magas színvonalú 
pályázati anyagot, és közzel 
50 millIó forintos támogatást 
eredményezett. 
Ezért a két éves program 
nyitó rendezvényére termé-
szetesen meghívást kaptak a 
Petriek is.

„Pócspetri, a Zenélő Falú” 
fellépőit Nyírkátán kedvesen, 
és szeretettel fogadták.
Az Öregfiúk Dalárdája által 
előadott nótacsokrok remek 
alaphangulatot biztosítottak.
A „Régen a fonóban” Nyug-
díjas Egyesület hagyomány-
őrző tréfás műsorán jól szóra-
kozott a közönség. A befeje-
ző táncra most csak a színpa-
don a szereplők között volt 
lehetőség. Szokásos módon, 
a fellépők nem tudták jelké-
pesen sem megtáncoltatni a 
jelenlevőket, ugyanis a szín-
padon és a nézőtéren közzel 
kétszáz fő szó szerint egy talp-
alávaló helyet sem hagyott.
Most is beigazolódott, hogy 
az egyszerű hétköznapi em-
berek, a szó jó értelmében 
„amatőr művészek” is tudnak 
remek előadásokat produ-
kálni. Sőt, ha a közönség azt 
látja, hogy ugyanolyan em-
berek, a kor és sorstársak van-
nak a színpadon, sokkal hálá-
sabbak, sokkal könnyebben 
befogadják, mint bármilyen 
magas színvonalon, művé-
szien, de távolságtartóan, ér-
zelemmentesen előadott 
profi produkciót. 
Záró blokként pedig a Petri 
Pengetős Citera zenekar és 
Énekegyüttes hozta a szoká-
sos formáját, és aratta le a kö-
zönség vastapsban kifejezett 
jutalmát. 
A szakmai tájékoztatók után 
Kovács Fanni a Hittudomá-
nyi Főiskola, és a Nyíregyházi 
Egyetem hallgatója az Irány-
tű Klub-zenekar nevében, 
köszöntötte, a vendégeket:

A „Zenélő Falú” rendhagyó szereplése Nyírkátán

Pócspetriből a Öregfiúk Dalárdája, a Nyugdíjas Egyesület 
hagyományőrző csoportja, a Petri Pengetős Citera zenekar és 
Énekegyüttes, valamint az Iránytű Klub-zenekar lépett fel az 

Ünnepi Családi Napon Nyírkátán, 2018. március 15-én    

„Az Iránytű Klub-zenekar, 
Emlékezzünk, hogy emlé-
keztessünk! című, zenés iro-
dalmi/történelmi műsorával 
szeretnénk tisztelegni, az 
1848-49-es Forradalom és 
Szabadságharcban harco-
lók, és az elesett Hős katonák 
előtt. 
A felcsendülő dalok, az e-
gyedileg feldolgozott alko-
tások, a versek, és a történel-
met, hétköznapi köntösbe öl-
töztető, összekötő szövegek, 
reményeink szerint szívet szorí-
tó módón közvetítik, a sza-
badságért harcolók érzéseit, 
a halállal szembeszállók küz-
delmeit, a mindenkori elnyo-
más elutasítását, valamint a 
szabadság és a hazaszere-
tetet.
S ha bárminemű áthallást 
vélnek felfedezni, a mai kor-
ral, a jelennel kapcsolatban, 
az nem a véletlen műve.
Ugyanis ott és akkor, az azóta 
sem tapasztalható, és égető-
en hiányzó társadalmi össze-
fogás jött létre, a szabad, al-
kotmányos, polgári Magyar-
országért. 
S 1848 a modern európai pol-
gárt teremtette meg, aki fele-
lősséggel viseltetik nemcsak 
a saját sorsa iránt, hanem a 
közössége sorsa iránt is. 
Ők életüket áldozták a sza-
badságért. Ezért az öröksé-
gért azonban naponta meg 
kellene küzdenünk. 
Például, úgy, hogy részt 
veszünk a köz ügyeiben, és 
nem hagyjuk, hogy 
mások döntsenek 
helyettünk. 

Petr
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Petőfi soraival, gondolataival 
élve: Habár fölül a gálya, S 
alul a víznek árja, Azért a víz 
az úr! S ha már nem lesz 
többet gazdag és szegény, 
elnyomó és elnyomott, Ha 
majd a bőség kosarából 
mindenki egyaránt vehet, Ha 
majd a jognak asztalánál 
mind egyaránt foglal helyet, 
Ha majd a szellem napvilága 
ragyog minden ház ablakán, 
Akkor, és csakis akkor lesz 
majd e földön emberhez 
méltó élet. 
Abban a honvédseregben, 
amely a vesztes szabadság-
harcot erkölcsi győztessé tet-
te, ott harcoltak valamennyi-
ünk ősei.  A Petriek, a Pócsiak, 
a Kátaiak. Így, már ezért sem 
csoda, hogy most, együtt itt 
vagyunk, és emlékezünk e-
zen a szép, nyírkátai közös-
ségi programon, az Ünnepi 
Családi Napon.”
Kovács János - a csapat szer-
vező/verselője a rendszer-
váltáskor méltatlanul bírált, 
mára -sajnos- szinte teljesen 
elfelejtett, megyeszékhe-
lyünk szülöttje, a kétszeres 
József Attila, Kossuth díjas köl-
tő Váci Mihály remekművét, 
az Áldott vagy Te című köl-
teményt tolmácsolta.
Iránytű Klub-zenekar (Sitku 
Angéla - művészeti vezető, 
ének; Baloghné Kövesdi 
Anita – ének; Sitku (Vilu) Zsolt – 
ének; Balogh Béla - klarinét, 
furulya; Bukta János - akuszti-
kus gitár, és ének) előadásá-
ban Bodnár Éva felvidéki 
magyar költőnő Megváltó, és 
a Fohász a Hazáért! megze-
nésített versei következtek.
Aztán a lelket tápláló szerze-
mények után a jeles naphoz 
illő számokat hallhattunk.

Mert bizony népünk vérziva-
taros történelmében gyakran 
kellett fohászkodnunk a 
Hazánkért. 
Az 1848-as forradalom és 
szabadságharcban a jelen-
lévők, a mi őseink is kivették 
részüket. A szabolcsi 48-as 
zászlóaljjal ott voltak Buda-
vár visszafoglalásánál, és a 
világosi fegyverletétel után 
Komárom várát védték Klap-
ka György vezetésével. 
Ők Petőfivel, a márciusi ifjak-
kal, a reform kor nagyjaival 
együtt az egyenlőségről, a 
testvériségről, a nemzet és a 
világ - szabadságáról álmo-
doztak (Bérczesi Robi - Kép-
zeld el ).
Mikor olyan fennkölten be-
szélünk, verselünk, éneklünk, 
a hősökről, azért gondoljunk 
bele, hogy, zömébe ezek az 
egyszerű hétköznapi embe-
rek, a szabadságért, a hazá-
ért harcba indulók soha sem 
tudhatták, hogy viszont lát-
hatják e szeretteiket (Nem 
látlak én téged – katonadal).
Minden háborúban a legfáj-
dalmasabb az emberek ha-
lála. Az állam, a fegyveres 
szolgálatban elhunytakat, 
hősi halottként tartja számon, 
emléküket katonatemetők, 
emlékművek őrzik. A társa-
dalmi emlékezet viszont már 
jóval feledékenyebb. Pedig 
akik meghaltak dédapáink 
voltak. Ők nem csak a sza-
badságharc halottai, hanem 
családjaink halottai. Emlékük 
nemcsak az államé, hanem 
mindannyiunké.
Ezért elhangzott a Hova tűnt 
a sok virág (Hol vannak a 
katonák) háború – oktalan 
halál – ellenes dal, az elhuny-
takért, és a békéért. 

A sors sokszor azoknak sem 
kegyelmezett, akik ugyan túl 
élték a harcokat, de az azt 
követő megtorlásokat nem. 
Az 1848/49-es forradalom és 
szabadságharc után Nyírká-
tán bujdosott pár hétig Vö-
rösmarty Mihály és Bajza 
József. Itt érte őket az október 
6-ai kivégzések híre is. Így 
szólt a harang mindenkiért 
(Hobo: Szóljon a harang…) 
A szabadság eszménye, an-
nak megélése, nem csak a 
nemzeti ünnepeinkkor fon-
tos, sőt a hétköznapjaink so-
rán, a mindennapjainkban 
kell/kellene, hogy megéljük!
Erről szólt Kerékgyártó Kinga 
tolmácsolásában Heltai Jenő 
a Szabadság című költemé-
nye. Nos igen, ma még, vagy 
ma már újra keveseknek, és 
igen sok jut. A százmilliók, milli-
árdok csak úgy röpködnek, s 
a nagy többségünknek, meg 
keservesen meg kell küzdeni 
a mindennapokért, sokat 
dolgozva sem tudunk egy 
átlag nyugat európai polgári 
életszínvonalat elérni.
Mint ahogyan hallhattuk: 
„Míg több jut egynek, más-
nak kevesebb, Nincs még 
szabadság, éget még a 
seb.” Juhász Ferenc Him-
nusztöredékét (Emeld fel 
fejedet) már a színpadon 
lévő mintegy 30 fő a Nyug-
díjas énekkarral kibővített 
Iránytű Klub-zenekar minden 
tagja büszkén és meghatot-
tan énekelte a felállva tapso-
ló lelkes közönség előtt.
Befejezésként stílszerűen a 
jelenlévők együtt énekelték 
el az Áldásoddal megyünk 
egyházi dalt. Feled-
hetetlen műsor, 
szép nap lett, ez is.
 

Iránytű Klub-zenekar irodalmi – történelmi zenés 
műsora - „Emlékezzünk, hogy emlékeztessünk!” 
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pályázati lehetőségek

fejlesztési elképzelések

3. Kommunikációs célra 
alkalmas fotódokumentáció 
készítése részben megtör-
tént. Az eredeti állapotról, és 
a munkafolyamatokat be-
mutató fotók a részelszámo-
lásokhoz beküldésre kerültek, 
illetve a honlapon az előző-
ekben ismertetett módon 
megtekinthetők. A fotódoku-
mentáció harmadik része, a 
teljes befejezést, illetve az ün-
nepélyes átadást fogja tar-
talmazni. 

4. A honlapról szintén le-
tölthető jelen Petri Hírek lap-
számaiban (www. pocspetri. 
hu) számtalan alkalommal 
beszámoltunk a pályázat be-
adásától kezdve a kivitelezés 
állásáig a fejlesztésről. Az 
eddig megjelent írott, és on-
line médiák híradásait össze-
gyűjtöttük, ehhez kapcsoló-
dóan a sajtóközleményt a 
keddi napra előkészítjük és 
abban az esetben, ha beru-
házás hivatalosan is befe-
jezett lesz, akkor kiküldésre 
kerülhet. 

5. A teljes körű átadás-
átvételt követően pedig a 
beruházás válogatott képeit 
feltöltjük az előírások szerint 
egy interaktív alkalmazásba 
az úgynevezett TÉRKÉPTÉR-
be, amely Google maps tér-
képen jelenik meg.

1. A vonatkozó szerződés 
szerint a beruházás megkez-
dése előtt, a „C” típusú pro-
jekttábla tervezett jóváha-
gyásra került, az engedély-
nek megfelelően, a helyszín-
re ki lett rakva, róla a szüksé-
ges fotók elkészültek, és el-
küldésre kerültek az irányító 
hatóság számára. 

2. Mivel az önkormányzat 
rendelkezik honlappal (www. 
pocspetri.hu), így a projekt-
hez kapcsolódó tájékoztató-
kat megjelenítjük, és folya-
matosan frissítjük. A honlap 
főoldalán az előírásoknak 
megfelelően legördítés nél-
kül látható a projekttábla ki-
csinyítve, amelyre rákattint-
va, vagy külön az önkor-
mányzat menüpontjából el-
érhető az „Egészségügyi Köz-
pont felújítása - pályázat” és 
a „Egészségügyi Központ fel-
újítása - közbeszerezés” alol-
dal  A pályázati aloldalra a .
támogatási szerződés, a pro-
jekttábla, a kivitelezői beszá-
molók, valamint az eredeti ál-
lapotot, s munkálatokat be-
mutató fotódokumentációk 
kerültek feltöltésre. A közbe-
szerzési aloldal pedig eljárást 
megindító felhívástól kezdve, 
a terveken keresztül, a vállal-
kozási szerződésig bezáróan, 
az összes közbeszerzési do-
kumentumokat tartalmazza.

„Egészségügyi alapellátás infrastrukturális
fejlesztése, Egészségügyi Központ 
felújítása Pócspetriben” című projekt 
nyilvánosság feladatainak ellátásáról

Továbbiakban, mint a nyilvánosság feladatával 2017.08. 29-
én megbízott szervezet, az Iránytű Gazdaságfejlesztő Klub, a 
vállalt feladatainak állásáról az alábbi tájékoztatást adja: 

Örömmel fedeztem fel a hét 
elején a Pócspetri település 
facebook oldalán a nagy 
nyilvánosság tájékoztatására 
szolgáló, és a felújított Pócs-
petri Egészségügyi Központ 
átadására szóló Meghívót. 
S mintahogyan a megosztá-
sánál is írtam, különféle köte-
lezettségek miatt ugyan nem 
tudok az ünnepségen ott 
lenni, de facebookon és ez 
úton a Petri Hírek hasábján is, 
-mint Pócspetri településhez 
érzelmileg kötődő- szeretnék 
gratulálni a település sikeré-
hez, Szabolcs - Szatmár Bereg 
megyében, a Területfejlesz-
tési Operatív Programban el-
sők között nyert pályázathoz, 
és az ilyen gyorsan és szépen 
megvalósított beruházáshoz.
Továbbá, mint a pályázat 
előkészítésében, beadásá-
ban, és a lebonyolításban is 
(talán nem túlzok, egy ici-pi-
cit) közreműködő, tiszta szív-
vel mondok mindazoknak kö-
szönetet, akik önzetlenül, 
vagy szerény ellenszolgálta-
tásért, tisztességes munka-
bérért, de, VALÓJÁBAN tet-
tek az „Évtizedes álom” való-
ra váltásáért.
Tisztelettel:
Kovács János
IGFK - elnöke

„Évtizedes álom
vált valóra”
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Sport - Szabadidő - Életmód 
Megyer-hegyi Tengerszem
(Az Iránytű Klub elnökének szubjektív beszámolója)

A 2018-as Túraévünk 
harmadik célállomása 
kis hazánk egyik leg-
szebb természeti cso-
dája, a Sárospatak köze-
lében, a Megyer-hegyen 
fekvő Tengerszem meg-
látogatása volt, január 
hó utolsó vasárnapján.

A Weinberg Kft. (a „gonosz” 
EU többszöri és több száz mil-
liós támogatásának is kö-
szönhető) modern üzeme e-
lőtti parkolóból munkaszüneti 
nap révén senkit nem zavar-
va indulhattunk. Weinberge-
rék, az acélszerkezetek gyár-
tása mel lett  úgy látsz ik 
lótenyésztéssel és/vagy tar-
tással is foglalkoznak, amit bi-
zonyít a gyárudvaron karám-
ban ejtőző pacik, valamint a 
gyárral szembeni mezőn a 
futtatásra elkerített terület. 
Ezen vágtunk át, és a sárral 
megbirkózva pár száz méter-
re a Nagy-Bot-kő gejzírkúpnál 
találtunk egy szocreál játszó-
teret, és egy tanösvényt is. 
Az út jól jelzett, és a Tenger-
szem feliratú tábla is segít, 
hogy a Megyer-hegy oldalá-
ba meredeken felhúzódó 
szőlők között nyílegyenes dű-
lőúton eljussunk egy romos, a 
természet által meghódított 
házig. Innen egy keskenyebb 
kanyargósabb ösvényen ha-
ladva értük el a fő látnivalót, 
és az azt bemutató táblát. A 
324 m magas Megyer-hegy 
vulkáni eredetű, kemény kő-
zete több évszázadon ke-
resztül biztosította malomkő-
gyártás alapanyagát. 

Az itt bányászott malomkö-
veket gabonaőrlésre, érczú-
zásra, de még paprikama-
lomban is használták. A meg-
szűnő bánya fejtési gödré-
ben alakult ki az a tó, mely 
ma már a találó Tengerszem 
nevet viseli.
A 6 - 7 méteres tómélységet a 
befagyott vízfelület miatt 
nem láthattuk, de a tavat kö-
rül ölelő sziklafalak 70 méte-
res becsült magassága, lent-
ről nézve reálisnak, fentről 
még többnek is tűnik. A bá-
nyaőr barlangja, a sziklába 
vájt egykori kovácsműhely 
érdekes látványt nyújt.
Meglehetősen tájidegen 
módon az irgalmatlanul sok 
pénzhez méltó nagyságú 
tábla hirdeti, hogy az EU nem 
csak termelő tevékenységre, 
hanem turisztikai fejlesztések-
re sem sajnálja állampolgárai 
adóbefizetéseit. Lehet, hogy 
a télies táj, és ezen a magas-
ságon és hőfokon még meg-
maradt hó fedte el a közzel 
400 millió Ft támogatás fel-
használásának tárgyi meg-
nyilvánulását. Amit megta-
pasztaltunk a korrekt piros 
jelzés, vascsőkorlát, és tájé-
koztató táblák. Ezek részletes 
ismertetést adnak a termé-
szeti jelenség kialakulásáról, 
a malomkőbánya történeté-
ről, a bányászatról, a terület 
élővilágáról.
A legmagasabb ponton a le 
és ki – látásba gyönyörködve, 
az egy szem padra felváltva 
csücsülve elfogyasztottuk az 
energiát pótló szendvicseket, 
s a jutalom édesség falatká-
kat. Majd az egyre kellemet-
lenebb hűvös szél ösztökélé-

sére rövidesen indultunk is 
lefele. A piros jelzésű, íves, és 
télies hangulatú erdei, majd 
a széles és tavasziasan latya-
kos, sáros földúton értünk le 
az elmúlást idéző régi iskola 
romos épületéhez. Az életet 
viszont, az út menti tanya és 
gazdasági épületeket őrző 
kutyák hangos csaholása, és 
a művelt szőlőtáblák jelezték.
Csak egy lentebbi, lanká-
sabb földterület kukorica tar-
lója árválkodott szántatlanul.
Mondjuk a földet borító kő-
törmelék miatt nem is csodá-
lom, ha a traktorosoknak 
nem sok kedvük van az ekét 
gyilkoló sziklás talaj feltörésé-
hez. 
A teljes túracsapat, Mónika, 
Mariann, Dani, Gabi, és jó-
magam is egyetértettünk ab-
ban, hogy ide Megyer-hegyi 
Tengerszemhez, tavaszon, 
nyáron még újra el kellesz 
jönnünk. Szerintem, ha helyre 
jön a vállam, bicajjal is, s akár, 
a meseszép unokánkkal Me-
sikével együtt. Akire ez alka-
lommal (mivel Fannika ke-
resztanyu a Petri Iskola bál fá-
radalmait pihente ki), Ildikó 
mama vigyázott. (Ők a házuk 
udvarán és környéken baba-
kocsival kirándultak!)
A Petri Hírek tisztelt olvasóit is 
csak biztatni tudom, hogy aki 
csak teheti, fedezze fel ha-
zánk szép tájait. Egynapos 
kirándulásokkal is bejárhatók 
a környékünk számtalan, s fe-
ledhetetlen élményt nyújtó 
látnivalója.
Kovács János -
túraszervező 
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Kulturális Mozaik
Petri 2018

Történelem - Irodalom - Zene

EZT A FÖLDET 
VÁLASZTOTTAM

Ezt a földet választottam
Ezt a napot úgy akartam

Ide hívott az élet, itt ér utol a végzet
Ezt a földet választottam
Ezt a napot úgy akartam

Minden álmot, minden képet
Minden arcot, minden szépet

Jaj

Megátkoz, megéget és fejbe vág
Néha szeret és néha bánt

Ezt a földet választottam
Ezt a napot úgy akartam

Bölcsőm is volt, sírom is lesz
Az élet csak egy szép ígéret

Ezt a földet választottam
Ezt a Napot úgy akartam

Minden álmot, minden képet
Minden hangot, minden szépet

Jaj

Megátkoz, megéget és fejbevág
Néha szeret és néha bánt

Lehetne szebb, lehetne jobb
De álmodni csak itt tudok

Ezt a földet választottam
Ezt a Napot úgy akartam

Ide hívott az élet, itt ér utol a végzet
Ezt a földet választottam
Ezt a Napot úgy akartam

Minden álmot, minden képet
Minden arcot, minden szépet

Bódi László

Élete és pályafutása
Bódi László 1965. május 3-án 
született az akkor a Szov-
jetunió területéhez tartozott 
(ma Ukrajna) Ungváron.
1966-ban családja átköltö-
zött Kisvárdára, ahol ének-
zene tagozatos általános 
iskolába járt. Gyerekkorában 
zongorázni tanult. Tizennégy 
éves korában kezdett dalszö-
vegeket írni. Saját elmondá-
sa szerint a Beatles együttes 
Egy nehéz nap éjszakája cí-
mű zenés filmjének hatására 
döntött a zenei pálya mellett.
A Bessenyei György Gimnázi-
um tanulójaként zenekart a-
lapított Cipőfűző névvel, in-
nen ragadt rá a Cipő bece-
név is. Az együttes Bódi apai 
nagybátyjának ötletére írt 
népdalszerű popszámokat 
játszott. Nyíregyházán rádió-
felvételeket is készítettek.
Zenekarával öt éven át mű-
ködött, utána sorkatonai szol-
gálatot kellett teljesítenie, de 
kiskatonaként is többször állt 
színpadra. 1983-ban a sárvári 
diáknapokon verseivel és da-
laival díjakat nyert. Ekkor is-
merkedett meg Bródy Já-
nossal is. 18 évesen költözött 
Budapestre, ahol konzerva-
tórium előkészítőre járt.
Szigeti Ferenccel alakítottak 
egy duót Krokodil néven. A 
rövid ideig működött formá-
ciónak egyetlen felvétele 
készült a rádióban Számolj el 
tízig címmel. Dalszövegeket is 
írt Szigeti együttese, a Kän-
guru számára, ekkor ismerte 
meg a basszusgitáros Boros 
Csabát. 

Őt éve, hogy meghalt 
Bódi László, Cipő

Republic (1990–2013)
1990. február 23-án Tóth Zol-
tánnal, Boros Csabával, Bali 
Imrével és Szilágyi Lászlóval 
megalapította a Republic e-
gyüttest. Már nyáron fellép-
tek a Beatrice koncertjein, 
mivel Nagy Feró megkedvel-
te a zenéjüket. 
1990-ben megjelentették el-
ső nagylemezüket Indul a 
mandula!!! címmel. 
1995-ben Cipő Rajcs Renáta 
és az együttes tagjainak köz-
reműködésével stúdióal-
bumot adott ki A Cipő és a 
Lány – Amsterdam címmel.
Több mint kétszáznegyven 
dalt szerzett a Republicnak 
(A 67-es út; Szállj el, kismadár; 
Ha itt lennél velem, és az Ezt a 
földet választottam stb.), de 
számos dalt írt más előadók-
nak is, így többek között 
Koncz Zsuzsának és Halász Ju-
ditnak, előbbinek írt legismer-
tebb szerzeménye az Ég és 
föld között.
2010. január 23-án, megala-
kulásának 30. évfordulóján, 
egy kisvárdai koncert erejéig 
összeállt a Cipőfűző együttes.
Március 15-én a Republic 
tag jaként  „az  Együt tes 
megalakulása 20. évfordu-
lója alkalmából, méltán nép-
szerű, nagy sikernek örvendő 
előadóművészi tevékeny-
ségük elismeréseként” Bódi 
László az együttes többi tag-
jával – Boros Csabával, Nagy 
László Attilával, Patai Tamás-
sal és Tóth Zoltánnal – a Ma-
gyar Köztársasági Érdemrend 
tisztikeresztjének polgári ta-
gozatában részesült.

Betegsége és halála
Bódi László éveken át króni-
kus szívritmuszavarban szen-
vedett,  2009-ben pedig 
megműtötték koszorúérbe-
tegsége miatt, és lábon hor-
dott ki egy szívinfarktust.
2013. február 15-én szívrit-
muszavara szívrohamhoz ve-
zetett. 2013. március 11-én  
Budapesten, életének negy-
vennyolcadik évében el-
hunyt. Wikipédiából, a sza-
bad enciklopédiából vett so-
rokkal idéztük fel emlékét.
Vele a Polip zenekarunkkal 
Kisvárdán KI-MIT-TUD-
on egy színpadon 
is játszhattunk.
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Megjelent Egri László költő és író legú-
jabb regénye, amely a Patrióta címet 
viseli 

A történet 1849-ben indul és Petőfi Sándor rejtélyes 
sorsának alakulását követi nyomon, abból a fiktív 
alaphelyzetből kiindulva, hogy a népszerű magyar 
poéta nem hunyt el a segesvári csatamezőn. 
A szépirodalmi alkotás az egyén boldogulásának 
nehézségeit ábrázolja a történelem vad vihará-
ban.  
Egri László (1988) Hajdúszoboszlón élő művész. 
A Patrióta már az ötödik, kiadásban megjelent 
könyve. Korábbi  műveivel országos irodalmi siker-
listákon ért el előkelő helyezéseket. 
A költő-író a Cédrus-díj kurátora, a Kortárs Költő Liga 
irodalmi szervezet elnöke, a Polikróm folyóirat 
alapító-főszerkesztője és több tudományos szak-
publikáció szerzője. 
2014-ben Komiszár János festőművésszel nyílt közös 
kiállítása. A 2015-os "Lapra magyar!" jótékonysági 
könyv-gyűjtő akció kezdeményezője volt. 
Díjai: 
Év Felfedezettje, Legbefolyásosabb fiatal írók TOP 
10-es listájának tagja, Fiatal Költők Kulturális Követe, 
Művészetpártoló-díj, Év Fiatal Művésze. 
Egri László házas, egy gyermek édesapja.
Korábban élt Nyírbátorban, Pócspetriben és Deb-
recenben is. 
Jelenleg tanár és igazgatóhelyettes egy hajdú-
szoboszlói középiskolában.
Forrás:
https://www.prae.hu/portfolio/7166-tortenelmi-
regennyel-jelentkezett-egri-laszlo-kolto-es-iro/

Civil és
Intézményi
Harsona!

Nemzetközi Nőnap

A nemzetközi nőnap a nők 
iránti tisztelet és megbecsü-
lés kifejezésének napja, a-
melyet 1917, hazánkban1948 
óta minden év március 8-án 
tartanak. 
A nemzetközi nőnapot az 
ENSZ is a világnapok közt tart-
ja számon. A nőnap eredeti-
leg a mai virágos, kedveske-
dős megemlékezéssel szem-
ben munkásmozgalmi ere-
detű, harcos, a nők egyen-
jogúságával és szabad mun-
kavállalásával kapcsolatos 
demonstratív nap volt.

Nyugdíjas Egyesület
Nőnapi Ünnepségek

A Pócspetri Nyugdíjas Egye-
sület duplán ünnepelte a Nő-
napot.
Először is 2018. március 05-én 
(hétfőn) 13.00 órától tartotta 
a Nőnapi Ünnepségüket, az 
egyesület székhelyén, a 
meghívott vendégek köré-
ben a Pócspetri Művelődési 
Ház nagytermében. 
Másodszor pedig a Pócspetri 
Nyugdíjas Egyesület hagyo-
mányőrző csapata is fellé-
pett a Máriapócsi Nyugdíjas 
Egyesület, és Máriapócs 
Város Önkormányzata által 
szervezett Nőnapi Ünnepsé-
gen. Ez a rendezvény 2018. 
március 6-án, (kedden) 14.00 
órától a város Kulturális Köz-
pontjában volt. A jelenlévők 
a Mandala Dalszín-
ház műsorát  i s 
megtekintették.
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i Hírek
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