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Újabb Év - megújuló koncepció!

Az ötödik évfolyam lapszá-
mainál a forma változatlan, a 
tartalom tekintetében azon-
ban lesz egy kis hangsúlyel-
tolódás. 
Ugyanis változó világunkban 
jól látható, érzékelhető mó-
don a kis településeken is 
egyre inkább teret nyert a kö-
zösségi média, így elsősorban 
a facebook használata. 
Ezért a napi hírek gyors eljut-
tatása, megosztása az önkor-
mányzat és a települési intéz-
mények, és a kisközösségek 
számára is leegyszerűsödik.
Így nyilvánvalóan az eredeti 
koncepció szerint a híreket 
feketén/fehéren, röviden/ 
tömören eljuttatni már nem 
lehet egy havi kiadványnak 
a fő célja. 
Ugyanakkor a színes évente 
pár alkalommal nyomdai ú-
ton előállított hagyományos 
Petri Újsággal sem lehet és 
kell versenyre kelni, hisz ott 
meg egyre inkább a digitális 
térben még jelen nem lévők 
vannak megcélozva, hogy 
összefoglalva az adott idő-
szakot, hozzájuk is eljussanak 
a település eseményeiről a 
hírek, és a fotókkal illusztrált 
beszámolók.  

2016-ban, azaz négy évvel 
ezelőtt a Petri Híreket azzal az 
elképzeléssel indítottuk útjá-
ra, hogy a helyi demokráciát 
is erősítő, az itt élőket, az el-
származottakat, és a nagyvi-
lágot is reálisan tájékoztató 
hírlevelet készítsünk. Ezért a 
lapszámokba elsősorban az 
adott hónap történéseinek a 
tényszerű összefoglalói, s a 
következő hó eseményeinek 
a beharangozói kerültek.
Két éve, a hírek közlésén, az 
események bemutatásán túl, 
megjelentek a múlttal kap-
csolatos anyagok, és a sze-
mélyes visszaemlékezések is.
Tavaly bővítettük a meglévő 
és állandó „Civil, és Intézmé-
nyi Harsona”, a „Rendőrségi, 
Polgárőrségi, Önkormányza-
ti tájékoztató”, és a pályázati 
lehetőségeket, fejlesztési el-
képzeléseket, a megvalósuló 
projekteket bemutató „Irány-
tű” rovatainkat. A „Sport - 
Szabadidő - Életmód” (túra 
beszámolók), és a „Kulturális 
Mozaik” (versek, dalok) rovat 
tovább gazdagította, a Petri 
Híreket. 
Az Önkormányzatnak kö-
szönhetően 2020-ban is meg-
jelenik a Petri Hírek.

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

Szerencsére az újonnan megválasztott képviselő testület változatlanul 
fontosnak tartja a lakosság sokoldalú tájékoztatását, és így a Petri Hírek 

megjelenését is. Ezért 2020-ban is a megszokott módon havi 
rendszerességgel változatlan formában, letölthető PDF dokumentumként 

a települési honlapon fellelhető lesz az újság.

A Petri Híreknél úgy véljük, 
hogy ha a forma nem is vál-
tozik (marad a fotók nélküli 
fekete, fehér világ) a tarta-
lom színesedhet.
Természetesen a Petri Híreket 
kiadó Pócspetri Község Ön-
kormányzatától, illetve a Má-
riapócsi Közös Önkormány-
zati Hivatal Pócspetri Kiren-
deltségétől kapott hivatalos 
iratokat és tájékoztató anya-
gokat teljes terjedelmében, 
a tartalmi résztől függetlenül, 
változtatás nélkül közöljük. S 
továbbra is a települést érin-
tő konkrét események  össze-
gyűjtése, megjelenítése az 
elsődleges, de a források 
megjelölésével az Interne-
ten található s továbbköz-
lésre érdemes anyagokból 
bővebben kívánunk meríteni.
Elsősorban a Pócspetriből el-
származottak, és a település-
hez kötődők pozitív visszajel-
zései alapján továbbra is 
bátran állíthatjuk, hogy a 
települési honlapon talál-
ható hírlevelek az egyedüli 
komplex információ források 
Pócspetriről, az itt élőkről.   
A Tisztelt Olvasó pedig to-
vábbra is fogadja olyan jó in-
dulattal a Petri Híreket, mint-
ahogyan készítjük. 
Tisztelettel: 
a Szerkesztőség
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Hagyományos iskolai 
rendezvényeink:
- Veni Sancte a helyi plé-
bániai templomban; 
- Iskola és osztályszintű 
szentmisék, lelki prog-
ramok; 
- Október 6. az aradi vér-
tanúk napja; 
- Október 23. Közös szent-
mise a helyi Egyházköz-
séggel, koszorúzás a hősi 
emlékműnél; 
- december 4. Boldog A-
dolf Kolping emlék-nap-
ja; 
- Mikulás napi ünnepség;
- Rekollekció, karácsonyi 
műsor; 
- Január 6 Vízkereszt; 
- Jótékonysági bál; 
- Farsangi bemutató; 
- Március l5.; 
- Június 3 megemlékezés 
a névadóról; 
- Ballagás; 
- Tanévzáró;
Évente megrendezzük a 
”Barátunk a vers” szava-
lóversenyt. 
Tanév közben házi kiállí-
tást nyitunk a legjobban 
sikerült tanulói rajzok kö-
zül. 
Téli időszakban hó szob-
rász versenyt rendezünk. 
Hagyományosak tanév-
végi országjáró 
kirándulásaink. 

„Tetterős, vidám fiatalemberekre van szüksége a világnak, olyanokra,
akik bíznak önmagukban és reménykednek a jövőben...” 

Boldog Adolf Kolping

Iskola története:
Az iskoláról a legrégebbi 
feljegyzés 1771-ből szár-
mazik. A katolikus egyház 
által alapított iskolában 
egy kántortanító végzi a 
tanítást. Az 1900-as évek 
elején új iskolaépületet 
kap az iskola. A tanulók 
létszáma a hatosztályos 
elemi iskolában 400 fő 
körül mozog.
Az iskolát 1948-ban álla-
mosítják, s ennek kap-
csán kerül sor a jól ismert 
Rajk-féle koncepciós per 
főpróbájára, s ezáltal 
jegyzi be Pócspetri nevét 
a történelembe...
Az 1960-ban ismét új é-
pülettel gazdagodik a 
már osztott osztályokban 
oktató iskola, s a helybe-
liek mindig féltő szeretet-
tel gondoskodtak a tele-
pülés iskolájáról. A körze-
tesítési politika Pócspetrit 
sem kerüli el. 1971-től 
társközsége lesz a szom-
szédos Máriapócsnak de 
az iskola megőrzi szerve-
zeti önállóságát. 
A rendszerváltás után az 
iskolaállamosítási-ügy-
ben ért sérelmekért az 
akkori belügyminiszter er-
kölcsi elégtételt ad a te-
lepülésnek. A meghur-
coltatás emlékeként az 

intézmény felveszi a per 
ártatlanul halálraítélt ál-
dozatának KIRÁLYFALVI 
MIKLÓS-nak a nevét. 
Az újra önálló település 
korszerű, a környék ma is 
egyik legimpozánsabb 
épületével fejleszti az 
iskolát. Majd az új pol-
gármester, és képviselő-
testület kezdeményezé-
sére a római katolikus 
egyház, a Kolping Okta-
tási és Szociális Intéz-
ményfenntartó Szerve-
zet fenntartásába kerül-
hetett 2014-ben az isko-
la, 2015-ben pedig az ó-
voda is!

Elérhetőség:
Iskola: 4327 Pócspetri, 

Iskola út 4. Óvoda: 4327 
Pócspetri, Petőfi út 3

Tel.: 42/385-065; 20/374-
1825; 20/374-5002

Email:pocspetri@okt.
koszisz.hu;

petriisk.webnode.hu
Intézményvezetője: 

Kissné Gondon Ibolya
Fenntartó: 

Kolping Oktatási és 
SzociálisIntézmény-
fenntartó Szervezet

1134 Budapest, 
Huba utca 6.

Képviselő: 
Bánhidy Vajk igazgató

KOSZISZ Királyfalvi Miklós 
Katolikus Általános Iskola és Óvoda



Ismét elérkezett az adóbevallás időszaka.
Szeretnénk felhívni a figyelmüket az adójuk 2 %-nak 
fontosságára! 
A személyi jövedelemadó bevallásakor 2 % sorsáról 
közvetlenül rendelkezhetünk. Amennyiben nem így 
teszünk, ezen összeg bent marad a közös kasszában!
Az egyik 1 %-ot egyházaknak, a másikat nonprofit e-
gyesületeknek, alapítványoknak, szervezeteknek 
ajánlhatjuk fel.
Az idei évtől a Pócspetri Közösségéért Egyesület ré-
szére is felajánlhatják adójuk 1%-át!
Adószámunk: 18739677-1-15
A befolyt összeget az egyesületünk alapszabályá-
ban megfogalmazott tevékenységekre szeretnénk 
fordítani.
Az egyesület tevékenységei:
Településfejlesztési tevékenység
 Szociális tevékenység
 Szabadidős és hobbi tevékenység
 Sport tevékenység
Felajánlásukat tisztelettel köszöni a Pócspetri Közös-
ségéért Egyesület tagsága.

Civil és
Intézményi
Harsona!

2020.01.18-án a Pócspetri 
KOSZISZ Királyfalvi Miklós Ka-
tolikus Általános Iskola és 
Óvoda tantestülete jóté-
konysági (pótszilveszteri) bált 
szervezett. 
Az eseményen a kimagas-
lóan nagyszámú vendég-
sereg mulattatásáról szokás 
szerint a Nyíregyházáról ér-
kező Szécsi Norbert LK-Beat 
együttese, most is magas 
színvonalon gondosko-
dott. Nem kell sokáig várni 

az újabb mulatságra, 
ugyanis 2020. február 
22-én megrendezésre 

kerül immár az óvodá-
sok, és az iskolások számára a 
hagyományos, jelmezverse-
nyes színes farsangi mulat-
ság.

Pócspetri Közösségéért Egyesület

Jótékonysági 
(pótszilveszteri) bál

az Iskolában 

Pócspetri Nyugdíjas Egyesület 
2020-as évi első tagsági gyűlése

2020 január 15-én tartotta 
meg a Pócspetri Nyugdíjas 
Egyesület 2020-as évi első 
tagsági gyűlését, a szék-
helyén a művelődési Ház-
ban.
Itt a napirendi pontok meg-
tárgyalásán túl, a Kedves 
Mezőfényi baráta-
iktól kapott ajándé-
kot is megcsodál-
hatták, mely egy 
gyönyörű mézeska-
lács házikó, és ital 
kínáló.
Ezt volt alkalmuk Me-
zőpetriben január 
26-án személyesen is 

megköszönni, hisz az ottaniak 
meghívásának eleget téve 
részt vettek, és a csoportja-
ikkal fel is léptek egy jól sike-
rült közösségi rendezvényen.
A Pócspetri Nyugdíjas Egye-
sület pedig a Máriapócsi 
Nyugdíjas Egyesülettel feb-

ruár havában 21-
én tervezi a szoká-
sos farsangi mulat-
ságot megtartani, 
és a Pócspetri Gon-
dozási Központ la-
kó inak farsangi 
rendezvényére is 
nagy odaadással 
készülnek. 
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Tisztelt Pócspetri lakosok, Pócspetriből 
elszármazottak, és Pócspetriért 
tenni akaró magánszemélyek!

Meghívó a 
Karnevál 

a Föld körül
előadásra

Dr. Hajdu Zsanett biológus 
előadást az érdeklődők

20202. február 22-én 
9.00 órától tekinthetik meg 
Pócspetri Könyvtárában.

Az ismeretterjesztő program 
megvalósulását 

ez alkalommal is a 
Móricz Zsigmond 

Megyei és Városi 
Könyvtár 

támogatja.



IGFK
IRÁNYTŰ 

pályázati lehetőségek

fejlesztési elképzelések

Tájékoztatás a 
Nemzeti Együttműködési Alaphoz 
2020 évre benyújtott pályázatokról  
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Nyugdíjas Egyesület
NEA-KK-PROGRAM 

A Nemzeti Együttműködési Alap Közösségi 
környezet kollégiuma által 2019. október 1-
jén megjelentetett NEA-KK-20-O kódszámú, 

„Civil szervezetek működésének 
biztosítására vagy szakmai programjának 

megvalósítására és működésének 
biztosítására fordítható összevont támogatás 

2020.” című pályázati kiírásra benyújtott, 
NEA-KK-20-O-V-0611 pályázati 

azonosítószámon nyilvántartásba vett, 
Sváb kulturális találkozó (Herbstfest) című 
pályázata alapján 3 900 000  Ft összegű 

vissza nem térítendő  
támogatásban részesül.

A pályázatunk megvalósítása során szeret-
nénk tovább fejleszteni az ismeretterjesztési, a 
település és közösségfejlesztési, és a kulturális 
és hagyományőrző tevékenységeinket.
Elsősorban a rendhagyó eseményekhez illesz-
kedő irodalmi-történelmi műsorokat szerkesz-
tő, és előadó Iránytű Gazdaságfejlesztő Klub 
Iránytű Klub-zenekarával közösen részt kívá-
nunk venni a határon túl, a megyében, a kis-
térségben, és a településen a Nemzeti Ünne-
pek, és kiemelkedő helyi események év-
fordulóin, nagyobb szabású közösségi ese-
ményein, mint fellépő, értéket képviselő és az 
"Emlékezzünk, hogy Emlékeztessünk" gondo-
latot közvetítő csoport.

Mintahogyan a tavalyi lapszámainkban is beszámoltunk a 
szokásostól eltérően sokkal hamarabb, az önkormányzati választások 
előtt jelentek meg az Emberi Erőforrások Minisztériuma által biztosított 
forrásból, a Nemzeti Együttműködési Alap Kollégiumainak a 2020. évre 
vonatkozó Civil szervezetek működési és szakmai programjának támogatására a 
pályázatok kiírásai. Az Iránytű Gazdaságfejlesztő Klub, az önkormányzat és az érintett civil 
szervezetek vezetőinek felkérésére így 2019-ben is elkészítette a Pócspetri Nyugdíjas 
Egyesület, valamint a Pócspetri Közösségéért Egyesület számára is a pályázatokat. Most 
örömmel számolhatunk be, hogy megérkeztek a pozitiv döntések az alábbiak szerint, s így 
2020. április 01-től, 2021 március 31 között megvalósulhatnak a tervezett programok.

Pócspetri Közösségéért
NEA-MA-PROGRAM 

 A Nemzeti Együttműködési Alap Társadalmi 
felelősségvállalás kollégiuma által 2019. 

október 1-jén megjelentetett NEA-TF-20-O 
kódszámú, „Civil szervezetek működésének 
biztosítására vagy szakmai programjának 

megvalósítására és működésének 
biztosítására fordítható összevont támogatás 

2020.” című pályázati kiírásra benyújtott, 
NEA-TF-20-O-V-0728 pályázati 

azonosítószámon nyilvántartásba vett, 
Hagyományőrző határon átívelő Adventi és 

Karácsonyi programok című pályázata 
alapján 2 960 000  Ft összegű vissza nem 

térítendő  támogatásban részesül.

Tervezünk olyan kirándulással egybekötött 
csapatépítő tréningeket, a testvér-települési 
(Románia Mezőfény, Németország Eggstatt) 
látogatásokat, ahol más egyesületeket- 
tájegységeket megismerve, az onnan 
gyűjtött tapasztalatokat felhasználva még 
hatékonyabban tudjuk az egyesület céljait 
megvalósítani. A kapott pénzösszeg az Ad-
venti időszaki programokhoz, és a működte-
tési kiadáshoz is hozzájárul, nagyban elősegít 
a további zökkenőmentes működést.
S szeretnénk az elmúlt öt év, és a jelen pá-
lyázatban megvalósított programokat 
bemutatni egy nyomdai színes 
kiadványban is.
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Sport - Szabadidő - Életmód 

Az Iránytűs Sport - Sza-
badidő – Életmód cso-
port tagjai és a Petri Hírek 
olvasói számára van egy 
rossz hírem. 
Karácsonyi ajándékként 
megkaptam a „Túrázók 
Nagykönyvét”, ami tar-
talmazza Magyarország 
legszebb kerékpáros tú-
raútvonalait.
Testileg, lelkileg lehet ké-
szülni, mert tavaly a Húsz 
éves évfordulóját ünnep-
lő Iránytű Klubunk kereté-
ben az idén, azaz  2020-
ban stílszerűen 20, azaz 
húsz gyalogos, és / vagy 

kerékpáros túrát kívá-
nunk meghirdetni, és le-
bonyolítani!!!
Ezek java részt hazai tú-
rák lesznek, de szándé-
kunkba áll újra Román-
iába, Szlovákiába, sőt 
Szlovéniába, Olaszor-
szágba, és Ausztriába is 
tekerni!!!
Ezért meg is hirdettük az 
első túra alkalmat. A ha-
gyományoknak megfe-
lelően az Új Évet a Tokaji 
hegy megmászásával 
köszöntöttük. Az erről ké-
szült beszámoló a követ-
kező lapszámba lesz.

2020 – 20 túra 
a 20 éves Iránytű Klubbal 

(Az Iránytű Klub elnökének szubjektív beszámolója)

Ha valamilyen okból ne 
talán nem jött január el-
sején a hegyre, és nem si-
került velünk koccintani 
a magunkkal cipelt pezs-
gővel, ez úton: az Új év-
ben is egészséges élet-
módot, sok sportolással 
eltöltött szabadidőt, és 
minden jót kívánok.
Remélem a 2020-ban a 
tervezett 20 túra vala-
melyikén személyesen is 
találkozhatunk.
Kovács János Iránytűs 
túraszervező

Veres András püspök atyát köszöntjük 
püspökké szentelésének 20. évfordulóján

„Elvitte őt Jézushoz” - ol-
vashatjuk az evangéli-
umban (Jn 1,42). And-
rásról mondja ezt János, 
akivel együtt járt a Mes-
ternél, és a Messiásra va-
ló rátalálás élményét 
osztja meg rögtön test-
vérével, Si-monnal is.
Pontosan 20 évvel eze-
lőtt, 2000. január 6-án, a 
vatikáni Szent Péter-ba-
zilikában szentelték püs-
pökké Veres András ál-
dozópapot, aki immár 
negyedik esztendeje a 
Győri Egyházmegye fő-
pásztora.

Imádkozzunk érte, hogy 
választott jelmondatá-
hoz híven, még sok-sok 
embert vezethessen kö-
zelebb a mi jó Urunkhoz! 
Fontos megjegyeznünk, 
hogy szentelő főpásztora 
a nagy jubileumi év szent 
pápája, II. János Pál pá-
pa volt.
A Novo millennio ineunte 
kezdetű enciklikában így 
fogalmazta meg ars po-
eticáját a szentatya:
„Hálával emlékezzünk a 
múltra, szenvedéllyel él-
jük a jelent és bizalom-
mal nyíljunk meg a jövő 

előtt: »Jézus Krisztus u-
gyanaz tegnap, ma és 
mindörökké« (Zsid 13,8)". 
Kérjük a Győri Egyház-
megye Patrónájának, a 
mennybe felvett és ér-
tünk vérrel könnyezett 
Szűzanyának, Szent And-
rás apostolnak, Szent II. 
János Pál pápának, Bol-
dog Apor Vilmos püspök 
vértanúnak, valamint Is-
ten minden szentjeinek 
közbenjárását, állandó 
pártfogását! Ad multos 
annos! Bognár István
http://gyor.egyh
azmegye.hu/



„Periszkóppal” a zenei sikerek útján
159 együttes közül bejutott a 
legjobb tíz közé. A martonvá-
sári döntőről egy különdíjjal 
és a közönségdíjjal térhettek 
haza a banda tagjai.
Túlszárnyalni 2019 sikereit
2019 abszolút a Periscope 
sikeréve volt, de hogyan 
tovább a két sikeres zene-
szám, az első videóklip meg-
születése és a tehetség-
kutató-sikerek után?
– Tavaly sok koncerten zenél-
tünk, aztán megszületett az 
ötlet, hogy amatőr zenekar-
ként pályázatot nyújtsunk be 
a Nemzeti Kulturális Alaphoz. 
Nagy örömünkre két pályá-
zatunkkal is sikerült nyernünk, 
így két új videóklip leforgatá-
sára és négy új szám felvéte-
lére nyílt lehetőségünk. A pá-
lyázati sikernek köszönhető-
en tavaly év végén gőzerő-
vel folyt a munka, s meg is 
született a négy új zeneszám 
és a két videóklip, melyek a 
következő hetekben fognak 
debütálni. A jövőre nézve az 
egyik legfontosabb célunk, 
hogy felülmúljuk a tavalyi si-
kereket. Szeretnénk, ha minél 
több helyre jutna el a zenénk, 
hogy egyre nagyobb közön-
ségnek mutathassuk meg 
magunkat. Márciusban Bu-
dapesten koncertezünk, ami 
elég nagy ugródeszka lesz az 
együttes életében. A jövő-
ben szeretnénk fesztiválokon 
is játszani, illetve egy koncert-
turnét szervezni – avatott be 
az együttes távolabbi céljai-
ba Tamás Balázs.
MI- szon.hu/ kultura/helyi-kul-
tura/periszkoppal-
a-zenei-sikerek-
utjan/

Kulturális Mozaik
Petri 2020

Történelem - Irodalom - Zene

A Periscope zenekar 2015-
ben kezdett formálódni – ak-
kor még más felállással, s ha-
marosan kialakult az első sta-
bil gárda: Takács Máté (é-
nek), Májer Attila (basszus-
gitár), Tamás Balázs (dob).
A feldolgozásokat hamar 
saját dalok is követték, aztán 
elérkezett a nagy pillanat: a 
banda 2016 nyarán, a nyír-
bátori DeathCrew fesztiválon 
mutatkozott be, ahol az Ö-
röm a zene tehetségkutató 
keretein belül elhódították a 
második helyet. A munka 
nem állt meg, így 2016 őszén 
megjelent az első lemez, a 
Lentről.
Amatőrként az Arénában
Piros betűs ünnep az együttes 
életében 2017. december 
13-a, hiszen eddigi legna-
gyobb lehetőségük kopog-
tatott az ajtón, amikor alkal-
muk nyílt Budapesten, a 
Papp László Budapest Sport-
arénában játszani.
– Óriási élmény volt az Aréná-
ban koncertezni, hiszen a 
Quimby előtt zenélhettünk, s 
még csak most szembesülök 
vele, hogy számos, nálunk 
magasabban jegyzett ze-
nész még nem játszhatott ott, 
nekünk viszont megadatott 
ez a lehetőség, méghozzá 
közel 10 ezer ember előtt – 
mesélt az Arénában csapott 
fergeteges buliról Tamás Ba-
lázs, a Periscope együttes 
dobosa, aki nagyon büszke 
arra, hogy az alternatív zenék 
eljutnak az olyan kisebb tele-
pülésekre is, mint Pócspetri, 

A Fülesbagoly blog tehetségkutatóján az együttes 
159 zenekar közül jutott be a legjobb tízbe.

és nem csak a nagyobb vá-
rosokban találkozhatnak ez-
zel a műfaj kedvelői.
Power trióból kvartett
Nem sokkal később újabb 
nagy bejelentéssel fordult ra-
jongói felé a zenekar: úgy é-
rezték, a menő „power trió” 
mellé jól jönne egy második 
gitár is a koncerteken, ezért 
Magyar Tamással kiegészül-
ve folytatták a zenélést.
A power trióból kvartett lett, s 
hamarosan újabb gyümöl-
csei értek be a közös munká-
nak: 2019-ben két új szám 
látott napvilágot, az YZ és a 
Nem szól bennem. Utóbbi kü-
lönösen kedves a zenekar 
tagjainak, hiszen nemcsak 
egy ütős dalt sikerült megal-
kotni, hanem leforgatták az 
első videóklipjüket is.
– Az első klipünk -nagy meg-
lepetésünkre- komoly né-
zettséget ért el a közösségi 
médiában és az egyik legna-
gyobb videómegosztón egy-
aránt. A két új szerzemény 
kicsit keményebb a korábbi 
daloknál: ezt nem a szöveg-
re, hanem elsősorban a ze-
nére értem, hiszen kicsit gyor-
sabb stílusra váltottunk. A 
rajongóktól rengeteg pozitív 
visszajelzést kaptunk, ami jól 
mutatja, hogy nem lőttünk 
mellé az új hangzásvilággal – 
engedett bepillantást 2019 
első eredményeibe Tamás 
Balázs. S valóban, a kicsit 
„keményebb” hangzás kikö-
vezte a sikerhez vezető utat, 
ugyanis a Fülesbagoly blog 
tehetségkutatón a  zenekar 
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Pócspetri 
Önkormányzat Hírlevele

A 2020. január 24-ei Közgyűlésüket meg-
tisztelte jelenlétével:
Somogyi János, a Szabolcs-Szatmár-Bereg 
Megyei Polgárőr Szövetség Elnöke; Dobos Ti-
bor r. alezredes, a Nyírbátori Rendőrka-
pitányság Polgárőr összekötő tisztje; Papp 
Bertalan, Máriapócs polgármestere, polgár-
őr; Hajdú Mihály alpolgármester.
A közgyűlés levezetője Dr. Kiss Béla, a Sza-
bolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhiva-
tal Baktalórántházai Járási Hivatalának Ve-
zetője volt, aki maga is polgárőr.
Többen kiemelkedő tevékenységükért elis-
merésben részesültek.
A Nyírbátori Rendőrkapitányság oklevelét 
vehette át: Májer József, Póti László és Nagy 
Attila polgárőr.
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Polgárőr 
Szövetség oklevelét és tárgyjutalmát kapta: 
Györkös Szabolcs, Hajas Pál és Rédai János 
polgárőr.
Palóczy Lajos Elekné, Máriapócs város dísz-
polgára pedig ajándékkosárral köszönte 
meg Somogyi János Megyei Elnök Úr lelkiis-
meretes segítő tevékenységét.
Köszönet Polgárőreinknek!
– Palóczy Tímea –

Különleges év volt a 2019-es a Máriapócsi Polgárőr
Egyesület életében. Az Egyesületben, ahol 
Máriapócson és Pócspetriben 45 fő rendelkezik 
polgárőr igazolvánnyal, hangzott el az évértékelő 
közgyűlés beszámolóiban 2020. január 24-én.

POLGÁRŐRSÉG
MÁRIAPÓCS
PÓCSPETRI

Polgárőr Egyesület évértékelő közgyűlése

Tűzesetek a januári 
hónapban Pócspetriben!

Egyik alkalommal Pócspetriben, a Létai ut-
cában kéménytűzhöz vonultak a nyírbátori 
hivatásos tűzoltók. A lerakódott korom égett 
az égéstermék-elvezetőben. A beavatkozók 
kéziszerszámok segítségével távolították el az 
izzó részeket. 
A másik alkalommal egy Trafó elektromos 
szekrényében csaptak fel a lángok, a Kál-
lósemjéni úton. Az áramszolgáltató a feszült-
ségmentesítést elvégezte, majd a nyírbátori 
hivatásos tűzoltók két porral oltó tűzol-
tó készülékkel eloltották a tüzet.

Továbbra is a megalakuláskor vállalt rend 
szerint teljesítették bűnmegelőzési szolgála-
tukat; amelynek mindig része a két település 
rendezvényeinek, állami megemlékezé-
seinek, a búcsúknak, az egyházi ünnepek-
nek, körmeneteknek, zarándoklatoknak a 
biztosítása is.
A tanév kezdetén fokozottabban vigyáztak 
a gyermekintézmények előtti útszakaszokon, 
növelték a biztonságérzetet. A téli hónapok-
ban a magányos, idős emberekre is kiemelt 
figyelmet fordítanak, közben a kerékpáros és 
a gyalogos közlekedéssel kapcsolatban elő-
adásokat tartanak.
A környezetvédelmi tevékenység terén is ak-
tívak voltak, mivel a Magyar Közút szemét-
szedési pályázatának keretén belül, a város 
főbb közútjainak külterületi szakaszán sze-
métmentesítést, szemétszedést végeztek. Az 
elnyert 50.000 forinttal is az egyesület bevé-
telét növelték: mondta el Lőrincz Péter, az E-
gyesület elnöke.
Eseményekben gazdag volt az év azért is, 
mert 2019. július 6-án Máriapócson volt a Me-
gyei Polgárőr Nap, ahol Dr. Túrós András, az 
Országos Polgárőr Szövetség elnöke, az E-
gyesület két tagját elismerésben részesítet-
te. Október 19-én Budapesten, az Országos 
Polgárőr Szövetség elnöksége elismerése-
ként átvehették az „ÉV POLGÁRŐR EGYESÜ-
LETE” kitüntető címet. Majd 2019. október 30-
án az Országos Polgárőr Szövetség elnöke, 
szolgálati autóval és robogóval ajándékozta 
meg a Polgárőr Egyesületet.
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