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 Pénzt kap Pócspetri, az általános iskolája 
tetőszerkezetének felújítására 

A határozat alapján: 
1,181 milliárd forintot szer-
veznek át a „helyi önkor-
mányzatok működésű 
célú kiegészítő támoga-
tásainak” terhére, így 
pénz jut majd Ács önkor-
mányzati adósságainak 
rendezésére és Pócspetri 
általános iskolájának te-
tőszerkezetének felújítá-
sára is.
1151/2020. (IV. 14.) Korm. 
határozat
a Gazdaságvédelmi Ak-
cióterv keretében a tele-
pülési önkormányzatok 
fejlesztési és működési 
támogatásáról
A Kormány
1. az államháztartásról 
szóló 2011. évi CXCV. tör-
vény (a továbbiakban: 
Áht.) 33. § (1) bekezdé-
sében biztosított jogkö-
rében eljárva elrendeli a 
Magyarország 2020. évi 

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

Megjelent a 74. Magyar Közlöny, amelyben agrárpolitikai
kérdések mellett önkormányzati források átcsoportosításáról 

is határozatot hozott a kormány

önkormányzatok műkö-
dés i  cé lú  k iegész í tő 
támogatásai cím, 1. A 
helyi önkormányzatok 
általános feladatainak 
működési célú támoga-
tása alcím terhére, a 
Kvtv. 1. melléklet IX. Helyi 
önkormányzatok támo-
gatásai fejezet, 14. Egyes 
települési önkormány-
zatok támogatása cím 1. 
melléklet szerinti alcímei 
javára, az ott megjelölt 
célokra, a 2. melléklet 
szerint;
Felelős: pénzügyminiszter
belügyminiszter
Határidő: azonnal
4. egyetért azzal, hogy a 
belügyminiszter a 3. pont 
szerinti egyedi költség-
vetési támogatást a tá-
mogatói okirat kiadását 
követően folyósítsa a 
kedvezményezett tele-
pülési önkormányzatok 
számára.

központi költségveté-
séről szóló 2019. évi LXXI. 
törvény (a továbbiak-
ban: Kvtv.) 1. melléklet IX. 
Helyi önkormányzatok 
támogatásai  fe jezet 
c ímrend jének  a  14 . 
Egyes települési önkor-
mányzatok támogatása 
címmel és az 1. mellék-
letben meghatározott 
alcímekkel történő kie-
gészítését;
Felelős: pénzügyminiszter
belügyminiszter
Határidő: azonnal
2 .  az  Áht .  33 .  §  (2 ) 
bekezdésében biztosí-
tott jogkörében eljárva - 
a települési önkormány-
zatok támogatása érde-
kében - elrendeli 1 181 
299 000 forint egyszeri 
átcsoportosítását a Kvtv. 
1. melléklet IX. Helyi 
önkormányzatok támo-
gatásai fejezet, 2. A helyi 

Az általános iskola tetőszerkezetének felújítására
60 307 000 forintot kap a Pócspetri Önkormányzat



A Semmelweis Egyetem, a Szegedi Tu-
dományegyetem, a Pécsi Tudomány-
egyetem, a Debreceni Egyetem, va-
lamint a Központi Statisztikai Hivatal 
(KSH) közreműködésével induló, csak-
nem 500 településen élőket érintő rep-
rezentatív kutatás célja, hogy pontos 
képet adjon a járvány kiterjedéséről és 
az új típusú koronavírussal fertőzöttek 
és átfertőzöttek valós számáról.

A tesztelésen a KSH által vett véletlen-
szerű kiválasztással képzett minta 
alapján, 17 787 fő meghívásos módon 
vehet részt az ország egész területéről. 
A mintában szereplő személyek a 14 
éves és idősebb népesség köréből 
kerülnek ki. A felvételben résztvevők a 
szűrővizsgálatot megelőzően egy 
kérdőívet is kitöltenek, így fontos infor-
mációkhoz juthatunk többek között a 
kockázati tényezőkről.

A kutatásban azok részvétele is rend-
kívül fontos, akiknek semmilyen tüne-
tük vagy betegségük nincs. 
A felvétel időtartama két hét, május 1. 
és május 14. között végzik a vizs-
gálatokat. A felvételre kijelölt szemé-
lyek közvetlen értesítést, felkérő levelet 
kapnak Ügyfélkapun, telefonos meg-
kereséssel vagy postai úton.

A felmérésben érintettek a felkérő le-
vélben található azonosító segítségé-
vel jelezhetik a tesztelésben történő 

részvételi szándékukat a regisztrációs 
felületen. A regisztrációt követően 
minden résztvevőnek lehetősége nyílik 
a kérdőív elektronikus kitöltésére.
Amennyiben nem élnek ezzel a lehe-
tőséggel, a KSH munkatársai telefo-
non fogják megkeresni a kérdőív kitöl-
tése céljából.

A kérdőív kitöltését követően előzete-
sen meghatározott időpontokban az 
ország hét régiójában klinikákon, köz-
intézményekben, járóbeteg ambu-
lanciákon, és szűrőbuszokban várják 
azokat, akik előzetesen levélben, tele-
fonon értesítést kaptak és kitöltötték a 
kérdőívet. Aki részt vesz a vizsgálaton, 
az kivétel nélkül értesítést kap az ered-
ményeiről.

A reprezentatív minta lehetőséget 
nyújt arra, hogy a kutatás eredmé-
nyeit korcsoportos bontásban is vizs-
gálják. Az országos tesztelés ered-
ményét várhatóan május második 
felében hozzák nyilvánosságra.

A megyénkben többek között: Apagy, 
Balkány, Balsa, Botpalád, Csenger, 
Dombrád, Döge, Fehérgyarmat, Gá-
vavencsellő, Gemzse, Győröcske, Ib-
rány, Kemecse, Kisvárda, Mátészalka, 
Nagykálló, Napkor, Nyírbátor, Nyírlu-
gos, Nyírpazony, Pátroha , Petnehá-
za, valamint Pócspetri tele-
pülésünk is érintet.

Átfogó koronavírus-szűrés indul: 
megjelent a teljes településlista, 
hol tesztelik majd a magyarokat
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18 ezer fő bevonásával országos vizsgálatsorozat indul az 
ország 500 településén, hogy kiderítsék, pontosan hány 
ember fertőződött megaz új típusú koronavírussal.
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Ismét döntőben a Periscope
Az együttes a IV című kislemeze anyagával mérettette meg
magát a tehetségkutatón.

Túlszárnyalni 2019 sikereit – legutóbbi 
találkozásunkkor ez volt a Periscope 
együttes egyik legfontosabb célja, 
azt azonban ők sem tudhatták, hogy 
tervüknek egy időre gátat szab az 
élet. A szép eredmények azonban így 
sem maradtak el: ahogy arról koráb-
ban már beszámoltunk, a zenekar 
tavaly 159 együt-tes közül jutott be a 
Fülesbagoly blog tehetségkutatójá-
nak döntőjébe, s az idén ismét ott van 
a fináléban a Periscope.
Tarolt a kislemezük.

– Az idén három fordulója van a verseny-
nek: a martonvásári, a budapesti és a deb-
receni. Mi a debrecenire adtuk be a jelent-
kezést, mert ennek az időpontja volt szá-
munkra a leginkább kedvező, azonban erre 
is rácáfolt az élet.
Nagyon meglepődtünk, hogy sikerült be-
jutni a döntőbe, s úgy gondoljuk, ilyen ered-
ményt elérni, ráadásul egymás után kétszer, 
nagyon király dolog
– árulta el érdeklődésünkre Takács Máté, a 
zenekar énekese.

Az együttes a IV című kislemeze anyagával 
mérettette meg magát a tehetségkutatón, 
s az első forduló eredménye alapján jutott 
be a döntőbe. A „digitális felvonást” követte 
volna az élő zenés erőpróba, de ez a koro-
navírus miatt egyelőre várat magára.

– Élőben április végén vagy május elején 
játszottunk volna, de a veszélyhelyzet miatt 
szeptemberre halasztották a következő for-
dulót. Reméljük, hogy hamarosan élőben is 
bizonyíthatjuk a tudásunkat – bizakodott a 
frontember, akitől azt is megtudtuk, hogy a 
járványhelyzet a Periscope tagjait is meg-
viselte.

Tavaly a Fülesbagoly közönségdíját zsebel-
tük be, ennek köszönhetően az AWS előtt 
játszhattunk Békéscsabán.
– Ezt a koncertet még megtartottuk, de a rá 
két hétre következő, budapesti fellépé-
sünkre a szabályozások miatt már nem ke-
rült sor. Nagyon nehéz helyzetbe kerültünk, 
hiszen Attila, a basszusgitárosunk Budapes-
ten él, így nem jött haza az elmúlt időszak-
ban. Kimaradtak a próbák, a csapat tagjai 
inkább otthon dolgoznak az új dalokon.

– Ha fellépni nem is tudtunk, akkor legalább 
egy új anyagot csináljunk – mutatott rá 
Máté, s hozzátette: az egyik fellépésüket 
augusztus végére halasztották, de még az is 
elég bizonytalan, mivel hiába indul lassan 
újra az élet, rendezvényeket továbbra sem 
lehet tartani.

Készül az új lemez
Az együttes az elmúlt hónapokban nem volt 
aktív a közösségi médiában, de ez nem 
jelenti azt, hogy hátat fordítottak volna a 
rajongóknak.
Csak a legfontosabb dolgokról – mint 
például a döntőbe jutás – tájékoztattuk a 
rajongóinkat.
– Sajnos, sok előadó, közéleti személyiség 
kihasználja a veszélyhelyzetet… 
Mi nem vagyunk ilyenek. Úgy gondoltuk, 
most inkább a háttérbe vonulunk, hiszen 
jelenleg nem az az első, hogy ránk koncent-
ráljanak – jegyezte meg a frontember, aki a 
készülő új lemezről is megosztott néhány 
titkot.

– Mindannyian összegyűjtjük azokat az ötle-
teket, melyeket nem sikerült az előző leme-
zünkön megvalósítani, valamikor nyár köze-
pén pedig közösen elvonulunk, hogy csak a 
zenére koncentrálhassunk. Mondhatni, 
alkotói túrára készülünk.
MI

Kulturális Mozaik
Petri 2020

Történelem - Irodalom - Zene



 Nagy megtiszteltetés ez számunkra, hiszen e 
rendezvény kapcsán lehetőségünk nyílik arra, 
hogy az egész világ előtt megvalljuk Jézusba és 
az Oltáriszentségbe vetett hitünket, és tanú-
ságot tegyünk örömünkről és keresztény remé-
nyünkről. Ennek a célnak az elérése érdekében 
már most készülnünk kell a Kongresszusra, vagyis 
meg kell újulnunk hitünkben. Újra és újra döntést 
kell hoznunk Jézus mellett, és az ő akarata szerint 
kell alakítanunk tetteinket és egész életünket. 
Mindehhez pedig kérnünk kell a Szentlélek 
Úristen kegyelmét, bátorítását és vezetését.

Készületünkben segít minket az Eucharisztikus 
Kongresszus szimbóluma, a Missziós kereszt, amit 
most ünnepélyes módon országjáró útra 
bocsájtunk. Különös öröm számunkra, hogy a 
kereszt első állomása nemzeti kegyhelyünk, 
Máriapócs és Nyíregyháza lesz. Ez a kereszt, 
mely a 2007-es budapesti Városmissziónak is a 
keresztje volt, és most, a kongresszusra készülve 
az országot járja, figyelmeztessen bennünket 
megváltásunk művére, s arra a szeretetre, amit 
Jézus irántunk tanúsított, amikor a kereszten 
függve értünk adta az életét. Őbenne van a mi 
örömünk és egyetlen reményünk, mivel ő 
ajándékozza nekünk az igazi boldogságot és az 

Erdő Péter bíboros üzenete a Missziós kereszt 
máriapócsi tartózkodása alkalmából

Felelős kiadó: Tamás György
www.pocspetri.hu

pmhpocspetri@gmail.com
Főszerkesztő: IGFK

kovjanek@gmail.com

Pócspetri 
Önkormányzat Hírlevele

örök életet. Ez a hit adja szá-
munkra a bizalmat minden-
napi életünk munkájához és 
küzdelmeihez, ez segít min-
ket, hogy önzetlen szeretet-
tel forduljunk embertársaink 
felé. Hogy ebben a hitben 
megerősödjünk, és erről az 
örömről tanúságot tudjunk 
tenni a világban, ehhez kér-
jük most a mindenható és 
irgalmas Isten segítségét, va-
lamint a Missziós keresztben 
ereklyéik által jelen levő szen-
tek és boldogok közbenjá-
rását!
Erdő Péter bíboros, prímás, 
érsek Forrás: Nyíregyházi 
Egyházmegye

„Őszentsége, Ferenc pápa döntése értelmében 
2020 szeptemberében hazánkban, Budapesten kerül 

megrendezésre az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus 
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Az Egyesület tagsága tevéke-
nyen részt vesz a Koronavírus e-
setleges helyi terjedésének meg-
előzésében a Petri Szövetkezettől 
kölcsönkért speciális hidegköd-
képző berendezéssel, melyhez 
önkormányzat biztosítja a szintén 
speciális fertőtlenítőszert. 
Ez a technológia alkalmas na-
gyon jó hatásfokkal felvenni a 
harcot az alattomos támadóval 
szembe. Az elmult időszakban  
immáron harmadik alakommal 
fertőtlenítették az öregotthont, az 
orvosi rendelőt, az óvoda kony-
háját, valamint a hivatalt, az 
ezekhez kapcsolódó kiszol-
gáló helyiségekkel 
együtt.

Pócspetri Közösségéért 
Egyesület


