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A koronavírus terjedésének lelassítása most
a legfontosabb Pócspetriek életébe is
A Pócspetri Község Önkormányzata különféle
óvintézkedéseket vezetett be a koronavírus terjedésének
megakadályozása, lassítása érdekében
Mit kell tudni a
koronavírusról?
A koronavírusok alapvetően
állatok körében fordulnak elő, ugyanakkor egyes koronavírus törzsekről ismert, hogy
képesek az emberben is fertőzést okozni. A koronavírusok mind állatról emberre,
mind emberről emberre terjedhetnek.
Sokféle állatfaj lehet forrása
az emberi megbetegedést
okozó koronavírusoknak. A
2012-ben az Arab-félszigetről
kiinduló, a közel-keleti légzőszervi szindróma járványát okozó koronavírus elsődleges
forrása a teve volt, míg a 2002
-ben Kínából kiinduló, a súlyos akut légzőszervi szindróma járványát okozó koro-navírus a denevérről cibetmacskák közvetítésével terjedt át emberre.
A mostani járványt okozó új
koronavírus 2019 végén került
azonosításra Kínában. Az új
koronavírus által okozott betegség neve a COVID-19. Ez
a vírustörzs a kínai Vuhanban
a 2019 decemberében kitört
járvány előtt ismeretlen volt.

Tájékoztató oldal

a koronavírusról

A koronavírus terjedésének lelassítását szolgálja
a bevezetett kijárási korlátozás is. Az emberek
többsége elfogadta, ilyenkor a legjobb otthon
maradni, és csak akkor
kimozdulni, ha az feltétlenül muszáj, ezzel védve a magunk és mások
egészségét. Egy kisbusz
járja a települést, hangosbemondón tudjuk tájékoztatni a lakosokat a
teendőkről, és nyomatékosítjuk: aki csak teheti,
maradjon otthon, feleslegesen ne induljon el!
Egy családból lehetőleg
csak egy személy keljen
útra bevásárolni. Azt tapasztaljuk, hogy kedvező a fogadtatása a kezdeményezésnek a pócspetriek tudják, hogy ezt
is értük tesszük.
„Amit látsz, az a hír, amit tudsz, az a háttér,
amit érzel, az a vélemény” - Lester Markel

A megelőzéshez
óvintézkedések
Ne menjen olyan környezetbe, ahol nagy valószínűsége
a fertőzésnek, lehetőleg maradjon otthon, csak alapos
indokkal hagyja el otthonát!
Lehetőleg most kerülje a szoros kapcsolatot mindenkivel,
akivel nem egy háztartásban él, tartsa a legalább 1,5
m. távolságot másoktól és ne
csoportosuljon!
Alaposan és gyakran mosson
kezet! Lehetőleg szappanos
vízzel vagy legalább 60%
alkoholtartalmú kézfertőtlenítővel tisztítsa meg a kezét!
Ügyeljen a körmei alatti, és az
ujjai közötti területekre is!
Szellőztessen gyakran! Ez vonatkozik az otthonra, az irodákra, minden zárt térre.
Köhögéskor és tüsszentéskor
takarja el az orrát és száját
zsebkendővel, utána dobja
ki és mosson kezet!
Kerülje el a köhögő, légúti
tüneteket mutató embereket, a nagy tömeget!
Lázas beteggel lehetőség
szerint kerülje az érintkezés
minden formáját!
A kézfogást, a puszit, a
baráti ölelést ta1.o.
nácsos mellőznie.
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pályázati lehetőségek
fejlesztési elképzelések

Falusi csok:

IGFK

A Kormány honlapján április 12-én
közzétett hivatalos lista szerint 2019. július
elsejétől a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei,
Nyírbátori járásban fekvő Pócspetri településen is
elérhető lesz a falusi családi otthonteremtési kedvezmény
A HelloVidék összegyűjtötte Pócspetri
legfontosabb területei statisztikáit, legyen szó társadalmi, gazdasági, vagy
épp környezeti statisztikákról, mutatókról. A HelloVidék bízik benne, hogy ezekkel az információkkal a kezében
könnyebb lesz majd eldönteni, érdemes-e igénybe venni a falusi csok-ot a
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei, Nyírbátori járásban található Pócspetri településen.
A Magyar Közlönyben megjelent részletszabályok alapján a falusi csok igénylésére vonatkozó kérelem 2019.
július 1. és 2022. június 30. között nyújtható be.
A Wikipédia szócikke szerint a Szabolcs - Szatmár-Bereg megyei, Nyírbátori járásban fekvő Pócspetri a Nyírségben Máriapócs mellett található. Nyíregyháza 27 km, Nyírbátor 14 km, Mátészalka 34 km, Kállósemjén 6 km,
Nagykálló 14 km, Máriapócs 3,5 km távolságra található. 2001-ben a település lakosságának 95%-a magyar, 5%
-a cigány nemzetiségűnek vallotta
magát.
A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei,
Nyírbátori járásban található Pócspetri
település távolsága a fővárostól,

illetve a megyeszékhelytől: Pócspetri
Budapesttől való távolsága: 225.1 kilométer. Pócspetri megyeszékhelytől
(Nyíregyháza) való távolsága: 22.2
kilométer.
Átlagos lakásárak a Szabolcs-SzatmárBereg megyei, Nyírbátori járásban;
illetve Pócspetri településen:
Lakóingatlanok átlagos négyzetméterára a Szabolcs-Szatmár-Bereg
megyei, Nyírbátori járásban 2018-ban:
100.000 - 150.000 Ft/négyzetméter.
A falusi csok részletszabályai
És akkor nézzük, miről is szól a falusi
családi otthonteremtési kedvezmény,
azaz falusi csok. A tanyákra is kiterjedő
falusi csok-nak köszönhetően az egygyermekes családok 600 ezer forint, a
kétgyermekes családok 2 millió 600
ezer forint, a háromgyermekes családok pedig 10 millió forint vissza nem
térítendő támogatást kapnak használt lakás vásárlására vagy annak
korszerűsítésére, bővítésére, tanyák
esetében is.
A Magyar Közlönyben megjelent, a
2019. július 1-jén induló falusi CSOK
részletszabályai szerint a falusi csok települések listájára 2486 hátrányosabb
helyzetű, 5000 fős lélekszám alatti
település került, mint például
Pócspetri is. hellovidek.hu
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Báloztak a Vadászok
Öt vadásztársaság közösen rendezte
meg az immár hatodik évadzáró bált.

Civil és
Intézményi
Harsona!

Hatodik alkalommal rendezték meg a
Nyírbátor környéki vadászok és vadásztársaságok
a szokásos évadzáró báljukat. A nagy érdeklődés miatt Nyírbogáton a
hatalmas tornacsarnok adott otthont a mulatságnak. Miután elhangzott a
Vadászhimnusz a pócspetri Mohos-menti Vadásztársaság dalárdájának
előadásában, dr. Simon Miklós, a Hoportyó Vadásztársaság elnöke a
házigazdák nevében köszöntötte a megjelent vendégeket, vadászokat, nem
utolsósorban Seszták Oszkárt, a megyei közgyűlés elnökét, ifj. Plavecz Jánost és
Fazekas Gergelyt, a vadászok megyei vezetőit.
A hagyományoknak megfelelően átadták a részt vevő vadásztársaságok által
megítélt a „2019. Év Legjobb Vadásza” címet.
A vadásztársaságok létrehozták a Nyírbátor Környéki Vadásztársaságok
Szövetségét, a bálon a szervezet zászlaját megszentelték.
Elismerések
A 2019. év legjobb vadásza:
Hoportyó Vadásztársaság, Nyírbogát: Körtvélyessy Péter Tibor
(hivatásos vadász)
Fedics Mihály Vadásztársaság, Nyírbátor: Somlyai Pál (gazdasági vezető)
Báthori István Vadásztársaság, Nyírbátor: Takács György (sportvadász)
Mohos-menti Vadásztársaság, Pócspetri: Sitku József (titkár)
Völgyfű Vadásztársaság, Ófehértó: Szarvas Mihály (sportvadász) KM - szo.hu

50 Alapfilm az ingyenes filmcsomagokban
A digitális oktatás támogatására közzétett Online Filmklasszikusok csomagban,
valamint a Magyar Film Napja alkalmából szabadon elérhető vígjátékok között
most 50 Alapfilm -igy a „Pócspetri” is megnézhető.
ALAPFILMEK az Online Filmklasszikusok-ban
(elérhető a tanév végéig):
Történelmi filmek:
A Dunánál, 1987,
r: Schiffer Pál, Magyar Bálint
A tizedes meg a többiek, 1965,
r: Keleti Márton
Angi Vera, 1979, r: Gábor Pál
Budapesti tavasz, 1955, r: Máriássy Félix
Café Moszkva, 1935, r: Székely István
Én is jártam Isonzónál, 1986,
r: Gulyás Gyula, Gulyás János
Éva A 5116, 1963, r: Nádasy László
Feldobott kő, 1968, r: Sára Sándor
Hideg napok, 1966, r: Kovács András
Húsz óra, 1965, r: Fábri Zoltán

Napló gyermekeimnek, 1983,
r: Mészáros Márta
Pergőtűz I-V. 1980, r: Sára Sándor
Pócspetri, 1983, r: Ember Judit
Redl ezredes, 1984, r: Szabó István
Sarajevo, 1940, r: Ráthonyi Ákos
Sose halunk meg, 1992, r: Koltai Róbert
Szamárköhögés, 1986, r: Gárdos Péter
Szegénylegények, 1965, r: Jancsó Miklós
Szirmok, virágok, koszorúk, 1984,
r: Lugossy László
Tízezer nap, 1965, r: Kósa Ferenc
Ünnepeink, 1981,
r: Macskássy Katalin
Valahol Európában, 1947,
r: Radványi Géza
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A veteményeskerteket is
megáldották Pócspetriben és Máriapócson
„Mindenható Isten, kegyességedhez fohászkodunk,
hogy a zsenge vetéseket, amelyeket a meleg és az eső által
nevelsz, áraszd el áldásod bőséges harmatával és őrizd meg a
termés beéréséig. Add meg népednek, hogy legyen mindig
hálás ajándékaidért, hogy a föld terméséből az éhezők is
bőséges jókkal teljenek be és a szegény és a szűkölködő is
zengje dicsőséges nevedet”
– ezen könyörgő szavakat hallhattuk április 26án, húsvét harmadik vasárnapján, a búzaszentelési szertartásokon bőséges jó termésért,
mindennapi kenyérért, táplálékunk, valamint
szeretetünk megosztásáért imádkozva.
Az idén a koronavírus-járvány miatt elrendelt
már második hónapja tartó karantén ideje alatt
csak távolról, interneten, televízió keresztül
vehetünk részt a liturgiákon, viszont találkozunk
különleges megoldásokkal is, amikor a pap járja
az utcákat szentségi áldást adva, valamint
áldást kérve ételeinkre, terményeinkre.
Szenes István Pócspetri plébánosa a településen és Pásztor Károly nyugalmazott plébános
kíséretében a hozzá tartozó fíliában, Máriapócson otthonaikban kereste fel a híveket, hogy
terményeiket, veteményes kertjüket megáldva
a jó és bő termésért imádkozzon.
Öröm-hír Sajtóiroda/Debrecen-Nyíregyházi
Egyházmegye

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

Nagypénteki keresztút
Pócspetriben
a vészhelyzet idején
A hagyományokhoz híven
Pócspetriben Szenes István
főtisztelendő atya a templom nagy keresztjét végigvitte a település minden utcáján, hogy mindenkihez eljusson kereszténységünk és hitünk fő mondanivalója, mi
által Jézus Krisztus kereszthalálával e napon váltotta
meg az emberiséget bűneitől. szon.hu

Máriapócs Nemzeti
Kegyhely egész napos
YouTube-közvetítés
A Magyar Katolikus Püspöki
Konferencia (MKPK) döntése
nyomán a koronavírus-járvány miatt március 22-étől
nincsenek nyilvános szentmisék templomainkban, és ez
érintette a legnagyobb ünnepünket, a húsvétot is.
Ezért az Internet segítségével
lehetett a liturgiaközvetítésekbe bekapcsolódni a húsvét ünnepén Máriapócson is.
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