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Képviselő-testületi ülés 2017. január  30.

A Képviselő-testület felülvizs-
gálta a Pócspetri Község Ön-
kormányzata, és a Pócspetri 
Roma Nemzetiségi Önkor-
mányzat együttműködési 
Megállapodását, amelyet 
változtatás nélkül elfogadott.

A Településfejlesztési és Szoci-
ális Bizottság úgynevezett 
eddigi külső tagja lemondott 
megbízatásáról,emiatt szük-
ségessé vált új tag megvá-
lasztása. A képviselő-testület 

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

Önkormányzati 
Felhívás!

Tájékoztatjuk 
a lakosságot, hogy 

2017. február 
hónapban 

kipostázásra kerülnek 
a 2017. I. félévi 

adókötelezettségekről 
szóló tájékoztatók. 

Felhívjuk 
a figyelmüket, hogy 

befizetéseiket 
2017. március 16. 

napig tehetik meg 
pótlékmentesen!

Továbbá, 
az első félévi 

tájékoztatók az 
esetleges hátralékokat 

nem tartalmazzák. 

Így, ha Önnek 
előző évről 

adóhátraléka is van, 
kérem annak mielőbbi 

befizetését. 

Az esetleges 
adóhátralékról 

tájékoztatást kérhet a 
Polgármesteri hivatal 

adóügyi ügyintézőjénél.

Pekkné Póti Szilviát, Pócspetri, 
Kossuth utca 5. szám alatti 
lakost választotta meg a 
bizottság új tagjának.  

A Képviselő-testület 2017. évi 
Munkatervét is elfogadta a 
Képviselő-testület.

Végül értékelték a Gondo-
zási Központ intézményveze-
tői állásra meghirdetett pá-
lyázatra beérkezett két pá-
lyázatot. A Képviselő-testület 
nem hirdetett nyertest, a 
pályázat újból meg-
hirdetésre kerül.

Tisztelt Olvasók, 
Hírközlők, Hírlevélírók!

A Petri Hírek Szerkesztősége 
nevében, nagy tisztelettel 

köszöntjük, 2017-ben immár 
a második évfolyam, 

első lapszámaként megjelenő 
települési hírlevél minden 

kedves olvasóját!

Eredeti elképzeléseink szerint, a 
havi rendszerességgel megjelenő 
hírlevél közösségi összefogással 
készül. Azaz akkor tölti be a terve-
zett célját, ha nem valakinek, vagy 
valaminek a szócsöve, hanem az itt 
élők bevonásával, és az itt élőknek 
a tényleges, és hiteles tájékoztatá-
sáról szól. Ezt úgy véljük java részt 
sikerült megvalósítani, amit igazol 
a település honlapján tavalyi évben 
megjelenő, ott olvasható, letölthe-
tő 12 lapszám. Ráadásul, amire első 
körben nem is gondoltunk, a Pócs-
petriből elszármazottak, a település 
iránt érdeklődök, a facebook mel-
lett, a honlapról, és a Petri Hírekből 
tájékozódnak előszeretettel.

Az már más kérdés, hogy a nyilvá-
nosság tájékoztatása, amely a helyi 
demokrácia egyik fontos alapköve, 
lehetne teljesebb is. Ehhez az kelle-
ne, hogy az Önkormányzat, a Kép-
viselőtestület, a Hivatal, a törvényi 
kötelezettségeken (pl. ezen lap-
számnál, itt ez első oldalon olvas-
hatókon) túl, bővebben biztosítana 
megjelenítésre anyagokat. A Petri 
Hírek szeretne sokkal több oldal-
számon megjelenni! :) Éppen ezért, 
az ez idáig alkalomszerűen, vagy 
rendszeresen híreket megjelentető 
Intézmények, és a civil sközössége-
ken kívül, az egyéb szervezetek-
nek, szolgáltatóknak, magánsze-
mélyeknek, azaz bárkinek az egyes 
hírekre vonatkozó javaslatát, és, 
vagy a konkrétan megírt anyagát is 
szívesen látjuk és várjuk.
A Polgármesteri Hivatalban Szol-
lár Katalinnál lehet akár kézírásos 
formában leadni az anyagot, vagy 
átküldeni a pmhpocspetri@gmail-
re. S el lehet juttatni közvetlenül 
Kovács Jánosnak, a szerkesztő bi-
zottság vezetőjének a kovjanek@ 
gmail. com e-mail címére is.



Minden évben hagyomány, 
hogy a Pócspetri Mohos-
menti Vadásztársaság va-
dászbált szervez. 
Tavalyi évben hét társaság 
úgy döntött, hogy közösen 
rendezik meg a nyírbátori és 
a város környéki vadásztár-
saságok bálját.
A zenét Szécsi Norbiék, a 
nyíregyházi LK-Beat együttes 
szolgáltatta, s természetesen 
volt tombolasorsolás és szóra-
koztató műsor is.
Többek között fellépett a 
Pócspetri Vadász Dalárda is.
Az első közös bál főszerve-
zője, a Nyírbátori Báthori 
István Vadásztársaság volt.

A 2016. évi sikeres szervezés-
nek köszönhetően az idén 
február 25-én, szombaton 
17.30-tól kezdődik Nyírbátor-
ban a Somos Rendezvény-
házban a vadászbál. 
Az idei mulatság rendezője 
és fővédnöke a pócspetri 
Mohos-menti Vadásztársa-
ság, míg a társszervezője és 
védnöke az ófehértói Völgy-
fű Vadásztársaság.
A mulatságon résztvevő kö-
zösségek: Báthori István Va-
dásztársaság (Nyírbátor), Fe-
dics Mihály Vadásztársaság 
(Nyírbátor), Éden Vadász-
társaság (Nyírbátor), Bogát 
Hubertus Vadásztársaság 
(Nyírbogát), és a Balkány-
Nyírgelse-Szakoly 
Vadásztársaság.

Civil és
Intézményi
Harsona!

A farsangi időszak: 
vízkereszttől hamvazószerdáig 

A vízkereszt napja január 6.-a, de a hamvazó-
szerda minden évben más dátumra esik, csak 
az a biztos, hogy egy szerdai nap (ez évben március elseje). 
Hamvazó szerda után indul a nagyböjt időszaka, ami-kor is 
böjtölés és Jézus halállára való emlékezés miatt nem 
szerveznek mulattságokat. Így mindenképpen a farsangi 
időszakban élhetjük ki a hosszú tél fáradalmait. A farsang 
eredetéről tudjuk, hogy egy zajos nevetéssel teli mulatság, 
amelyet ősi hiedelmek, babonák hívtak életre. A középkori 
hiedelmek szerint a tél utolsó napjaiban, amikor a nappalok 
egyre rövidebbek, azt hitték, hogy a Nap elgyengül, és a 
gonosz szellemek ez által életre kelnek. Ezért vigadalommal, 
felvonulással beöltözéssel és boszorkánybábú égetéssel 
akarták ezeket a gonosz szellemeket elűzni. Ezért a régi 
jelmezek, mind ijesztőek voltak, hogy elűzzék a halált és a 
hideget. Az első jelmezesek pedig halottas menetet imitálva 
masíroztak, ebből alakult ki a mai modern karnevál.

KOSZISZ Királyfalvi Miklós Katolikus Általános 
Iskola és Óvoda
Ebben az időszakban, a több mint 20 éves hagyományaihoz 
híven 2017.01.28-án szombaton 19.00 órától a Pócspetri 
KOSZISZ Királyfalvi Miklós Katolikus Általános Iskola és Óvoda is 
jótékonysági bált szervezett. A bálon a vendégek mulattatá-
sáról az LK-Beat együttes gondoskodott. A bálozóknak, a 
támogatóknak köszönhető adományokat, -amit ez úton is 
köszönnek,- a gyerekekre fordítják.

Pócspetri Nyugdíjas Egyesület
A Nyugdíjas Egyesület február harmadik hetében tervezi a 
szokásos farsangi mulatságot megtartani, amelyre nagy iz-
galommal készülnek. Az egyesületi tagjai nagyon ötletes jel-
mezekbe öltöztek a tavalyi évben is. A farsangi mulatságot 
szí-nes műsorral gazdagították, és egy finom ebéddel foly-
tatták. Vendégeik is érkeztek, a Máriapócsi Nyugdíjas 
Egyesület tagjai, akiket szeretettel fogadtak. A vendégeik is 
nagyon jól érezték magukat és úgy búcsúztak el, hogy jövőre 
is szeretnék a közös farsangi mulatságot megszervezni. Erről 
az eseményről reményeink szerint a következő lapszámban 
részletesen beszámolunk.  

Mezőfény - testvértelepülés
A testvértelepülésen, a mezőfényi Fröhlich Sport és Kulturális 
Egyesület szervezésében idén is megrendezésre kerül, a már 
hagyományként közkedvelt Farsangi Bál február 25-én, 
szombaton, este 19 órától. Élőben zenél a mezőfényi Live 
Band zenekar. Sztárvendég: az Insect együttes

Itt a farsang, a hagyományos 
mulatságok, bálok ideje

Mohos-menti 
Vadásztársaság
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A konferencia 
és a leletbemutató 

programja:
Kalli András 

(Herman Ottó 
Múzeum): 
Egy újabb 

bronzszitula 
Pócspetri határából

Leletbemutató és régészeti 
műhelykonferencia Hajdú-
böszöményben.
2016-ban egy rendőrségi 
nyomozás eredményekép-
pen kiemelkedő tudomá-
nyos értékkel bíró tárgy, egy 
késő bronzkori bronzedény 
került a hajdúböszörményi 
Hajdúsági Múzeum gyűjte-
ményébe.
Az új bronzedény restaurálás 
utáni szakmai bemutatójára 
2017. február 8-án kerül sor a 
hajdúböszörményi Hajdúsági 
Múzeumban. Az eseménnyel 
párhuzamosan a Múzeum az 
ELTE BTK Régészettudományi 
Intézetével közösen régészeti 
műhelykonferenciát rendez, 
amely megvilágítja a bronz-
edény történetét, kísérletet 
tesz lelőhelyének rekonstruk-
ciójára, bemutatja restaurá-
lásának történetét, megis-
merteti természettudomá-
nyos anyagvizsgálatainak 
eredményeit és áttekinti az 
alföldi térség hasonló lelet-
együtteseinek és lelőhelyei-
nek kutatását.
A konferencia időpontja: 
2017. február 08. A konferen-
cia helyszíne: Hajdúböször-
mény Polgármesteri Hivatal, 
Báthory terem.

Áldozat?
Nyomozás egy
késő bronzkori

edény ügyében

2017. január 19.-én 
négy helyen várták a véradókat 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében

A Magyar Vöröskeresztnek 
naponta 1800 véradót kell 
toboroznia ahhoz, hogy a 
kórházi ellátáshoz szükséges 
vérmennyiség rendelkezésre 
álljon. A Magyar Vöröskereszt 
és az Országos Vérellátó Szol-
gálat a biztonságos nemzeti 
vérkészlet fenntartása érde-
kében arra kér mindenkit, aki 
egészségesnek érzi magát, 
vegyen részt az országban 
szervezett véradások vala-
melyikén és buzdítsa véra-
dásra ismerőseit, barátait is.

A tartós hideg, valamint a megfázásos 
megbetegedések miatt január első 

két hetében a vártnál alacsonyabb 
volt a véradói aktivitás. Éppen ezért 

a Magyar Vöröskereszt és az 
Országos Vérellátó Szolgálat 
„Nyissa az új évet egy jó cselekedettel

és adjon vért!” szlogennel véradásra hívott.

Január hónapban 447 véra-
dást szervezett a Vöröske-
reszt országszerte, így Sza-
bolcs - Szatmár - Bereg me-
gyében is.
2017.01.20-án a Pócspetri 
Önkormányzat Házasság-
kötő termében Pócspetriben 
a Polgármesteri Hivatalban 
lehetett vért adni.
Véradásra az Országos Vér-
ellátó Szolgálat intézménye-
iben is van lehetőség, ezek 
listája a www.ovsz.hu oldalon 
található.

2016 év végén jelent meg a 
településünkről elszármazott 
Egri László költő Szúnyog 
Szabi című verses mese-
könyve. Egri László a kortárs 
irodalom fiatal tehetsége.
Négy szépirodalmi könyv és 
emellett számos recenzió, il-
letve tanulmány szerzője. 
Év Felfedezettje díjas szerző, 
a Fiatal Költők Kulturális Köve-
te megtisztelő cím birtokosa.
A Polikróm folyóirat alapító-
főszerkesztője és a Kortárs 
Költő Liga irodalmi szervező-
dés vezető-elnöke. 
Nevéhez fűződnek kulturális-
művészeti kiállítások és egy 
országos jótékonysági könyv-
gyűjtő akció. 

E g r i  L á s z l ó 
többszörös Lí-
ra és Bookline 
sikerlistás al-
kotó.
A bemutató est 
arra vállalkozik, hogy feltárja 
az érdeklődők számára a 
Szúnyog Szabi című kötet 
komplexitását, irodalmi sok-
színűségét és elhelyezze azt a 
költő életművén belül.
Helyszín: Kaposvár Guba 
Sándor utca, 
Kaposvári Egyetem
Időpont: 2017-02-10 18:00
Belépőjegy: 
ingyenes a belépés 
Forrás: http:// 
koltoliga.atw.hu

Bemutató estet tart Pócspetriből 
elszármazott Egri László költő
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IGFK
IRÁNYTŰ 

pályázati lehetőségek

fejlesztési elképzelések

A Nemzeti Együttműködési Alap 
2017-es programjai

Megjelentek az Emberi Erőforrások Minisztériuma ál-
tal biztosított forrásból, a Nemzeti Együttműködési 
Alap Kollégiumainak a 2017. évre vonatkozó „Civil 
szervezetek működési programjának támogatása 2017." 
című működési, valamint a „Civil szervezetek szakmai program-
jának támogatása 2017." című szakmai pályázati kiírásai. A pályáza-
tok célja a civil szervezetek működési és szakmai programjainak támo-
gatása. Az Iránytű Gazdaságfejlesztő Klub ez évben is elkészítette saját szerve-
zete, és a Pócspetri Nyugdíjas Egyesület számára mind a működési, mind a szak-
mai programjai számára a pályázatokat. Sajnos erre a célra biztosított országos 
keret relatíve nem sok, kollégiumként két-háromszáz millió. A pályázó szerveze-
tek száma meg igen magas, több ezer, így a nyerési esélyek évről évre egyre 
kevesebbek. Ennek ellenére, mi még mindig azt valljuk, hogy csak az arathat, 
aki vet is, azaz csak az nyerhet, az szerezhet elképzeléseinek megvalósításához 
külső forrást, aki nem sajnálja az időt, pénzt, és energiát, és pályáz. Mi ezt tesszük, 
tettük, a Pócspetri nyugdíjasok közösségét is segítve az alábbiak szerint.

Iránytű GFK
NEA-NA-PROGRAM 

A Nemzeti Együttműködési Alap, Nemzeti Összetar-
tozás Kollégiuma pályázati támogatásával, a műkö-
désünk segítésén túl, a nemzetközi kapcsolataink, és a 
határon átnyúló programjaink számát szeretnénk 
tovább bővíteni. A társpályázóként, most a pályázati 
program, „Az Építjük Háromszéket konferencia” 
megvalósításában együttműködő partnerünk a Sepsi-
szentgyörgyi Asociația “YOUTH MEDIA” egyesület. 
A pályázatokat véglegesítettük. A pályázati azonosító: 
NEA-NO-17-M-1047, és a NEA-NO-17-SZ-1294.
Szerencsére, az első körön már mi is túljutottunk, s a 
Civil, Oktatási és Szociális Támogatások Igazgatósá-
gától megjöttek a befogadó nyilatkozatok:
„Örömmel vettük jelentkezését a „Civil szervezetek 
működési célú támogatása 2017.” kiírt pályázati kií-
rásra. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtá-
sáról szóló 368/2011. (XII.31) Korm. rendelet 70 §. 
(1) és (2) bekezdése alapján értesítjük, hogy a NEA-
NO-17-M-1047 pályázati azonosítószámú, Iránytű 
Gazdaságfejlesztő Klub működési támogatása címmel 
benyújtott pályázatát, valamint a NEA-NO-17-SZ-
1294 pályázati azonosítószámú, Építjük Háromszéket 
Konferencia, Hungarikumok bemutatása címmel be-
nyújtott pályázatát az Emberi Erőforrás Tá-
mogatáskezelő befogadta és megkezdte 
formai ellenőrzését.”

Nyugdíjas Egyesület
NEA-KK-PROGRAM 

A megújult egyesület, a közreműködésünkkel, meg-
próbált a támogatás eléréséhez szükséges előírások-
nak eleget tenni. A tavaly rendbetett elektronikus pá-
lyázatkezelő rendszerbe (EPER) az IGFK már el tud-
tuk készíteni a Pócspetri Nyugdíjas Egyesület számá-
ra  a működési támogatásáról és a programjáról szóló 
pályázatát is. A pályázatokat elkészítettük, sikeresen 
véglegesítettük, és a NEA Közösségi környezet kollé-
giumhoz benyújtottuk. A pályázati azonosítók: NEA-
KK-17-M-0282, és a NEA-KK-17-SZ-0297. 
Szerencsére, az első körön már túljutottunk, s a Civil, 
Oktatási és Szociális Támogatások Igazgatóságától 
megjöttek a befogadó nyilatkozatok is:
„Örömmel vettük jelentkezését a „Civil szervezetek 
működési célú támogatása 2017.” kiírt pályázati kií-
rásra. Az államháztartásról szóló törvény végrehaj-
tásáról szóló 368/2011. (XII.31) Korm. rendelet 70 §. 
(1) és (2) bekezdése alapján értesítjük, hogy a NEA-
KK-17-M-0282 pályázati azonosítószámú, Pócspetri 
Nyugdíjas Egyesület működési támogatása címmel 
benyújtott pályázatát, valamint a NEA-KK-17-SZ-
0297 pályázati azonosítószámú, „Emlékezzünk, hogy 
emlékeztessünk!” - Pócspetri tragikus eseményeinek 
évfordulója címmel benyújtott az Emberi Erőforrás 
Támogatáskezelő (továbbiakban: Támogatáskezelő) 
befogadta és megkezdte formai ellenőrzését.”
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b) a támogatási összeg fennmaradó 25%-a a 
felhívás szerinti- és az üzleti tervben vállalt 
kötelezettségek teljesítésének függvényé-
ben, legkorábban az első igényléstől számí-
tott 36 hónap elteltével, de legkésőbb a mű-
ködési időszak megkezdésétől számított 54. 
hónap utolsó napjáig tervezhető és igényel-
hető. Vállalás:
– vállalkozói kiváltása (Ez már a pályázat 
beadásához kell!)
– az üzleti terv végrehajtásának megkezdése 
a támogatói okirat kézbesítésétől számítva 
legkésőbb 9 hónapon belül
– főállású egyéni vállalkozóvá válás a 
működtetési időszak 3. évének január 1-től
– legkésőbb a 4. naptári év végére az üzleti 
tervben vállaltak végrehajtása
- mezőgazdaságból származó jövedelem a 
4. lezárt gazdálkodási évben az előző évi 
bérminimum felett
- a gazdaság méret min. 6000 STÉ marad 
minden évben a 4. év végéig.

Röviden a lényeges pontok:
Beadás első üteme: 
2017. március 1. - március 31.
Mikor érdemes foglalkoznia ezzel pályázat-
tal? Akkor, ha az alábbi feltétel mind igaz 
önre:
- ha elmúlt 18 éves, de 41. életévét még nem 
töltötte be;
- ha meghatározott mezőgazdasági szak-
képzettséggel rendelkezik (minimum arany-
kalászos gazda)
- ha gazdaságának mérete 6.000 - 25.000 STÉ 
közt van; 
- ha nincs vállalkozóija, vagy azt 12 hónapnál 
nem régebben váltotta ki mezőgazdasági 
tevékenységre.
A támogatás mértéke: 40 000 eurónak meg-
felelő forintösszeg (12,4 MFt) , egyösszegű 
átalány formájában, két részletben, 5 évre 
nyújtva:
a) az első kifizetési kérelem benyújtásával a 
támogatás a teljes összeg 75%-a,

Fiatal gazda pályázat beadás március 1-től!
Megjelent a Fiatal gazda pályázat. 

Pócspetriből már többen sikeresen pályáztak.
Akinek még szándéka van, annak már 

foglalkozni kell vele, és készülni kell a pályázatra!

Reméljük, hogy a pályázatok témája,  felkelti a leendő pályázók, esetleg az 
önkormányzat, civil szervezetek, s több helyi vállalkozni szándékozó figyelmét.

A Magyar Művészeti Akadémia 
nyílt pályázatot hirdet az állam-
háztartás központi alrendszerén 
belüli vagy kívüli szervezetek - 
kivéve a központi költségvetési 
intézményeket -, a Magyar Művé-
szeti Akadémiáról szóló 2011. évi 
CIX. törvényben nevesített művé-
szeti ágak területén működő civil 
szervezetek, valamint magánsze-
mélyek részére, művészeti szakmai 
programjuk megvalósításának tá-
mogatására. A támogatás formája 
vissza nem térítendő támogatás. Az 
elnyerhető támogatás összegének 
alsó határa 300 000 forint, felső 
határa 1 000 000 forint. A pályázó 
részére nincs kötelező saját forrás. 
Pályázat kódja: MMA-17-P

MŰVÉSZETI PROGRAM 
PÁLYÁZATI KIÍRÁSA 

Magyarország Kormányának fel-
hívása helyi önkormányzatok szá-
mára, annak érdekében, hogy a 
vidéki fiatalok számára reális alter-
natívává váljon a helyben maradás, 
illetve az oda költözés, ezáltal a 
vidék népességmegtartó ereje és 
versenyképessége javuljon. 
A Kormány a Partnerségi Megálla-
podásban célul tűzte ki a társadalmi 
együttműködés előmozdítását és a 
szegénység, valamint a hátrányos 
megkülönböztetés elleni küzdel-
met. A célt a Kormány helyi önkor-
mányzatok együttműködésével ter-
vezi megvalósítani 50-200 millió Ft 
közötti vissza nem térítendő támo-
gatással. A Felhívás kódszáma: 
EFOP-1.2.11-16 

Magyarország Kormányának felhí-
vása egyházi és non-profit szerve-
zetek részére1, amely a Végzettség 
nélküli iskolaelhagyás elleni straté-
giában foglaltakkal összhangban 
támogatja a tanodák szakmai 
tevekénységeinek továbbfejlesz-
tését a végzettség nélküli iskolael-
hagyás megelőzése és a hátrányos 
helyzetű, főként roma származású 
tanulók iskolai eredményességé-
nek növelése, valamint képességei-
nek kibontakoztatása érdekében. 
A célok elérését a Kormány egyhá-
zi és civil szervezetek segítségével 
létrehozott tanodák támogatásával 
tervezi megvalósítani. 
A felhívás kódszáma: 
EFOP-3.3.1-16 

TANODA PROGRAMOK
TÁMOGATÁSAESÉLY OTTHON 



A közgyűlés tagságát és a 
meghívott vendégeket Lő-
rincz Péter elnök köszöntötte.
Majd Dr. Kiss Béla, a Szabolcs-
Szatmár-Bereg Megyei Kor-
mányhivatal Baktalóránthá-
zai Járási Hivatalának Veze-
tője, aki maga is polgárőr, a 
közgyűlés levezetője, felkérte 
Tamás László titkárt és Zele-
nyák Ágnes gazdasági veze-
tőt az elnökségi- és a pénz-
ügyi beszámoló megtartá-
sára. A beszámolók elisme-
réssel szóltak a polgárőrök 
munkájáról, a nyertes pályá-
zatokról, a támogatók segít-
ségéről, mellyel gazdago-
dott az Egyesület technikai 
háttere és biztonságosabb 
lett a működés. 
A Máriapócsi Polgárőr Egye-
sület fontos közbiztonsági, 
emberi és vagyonvédelmi fe-
ladatok ellátásában segít a 
rendőrségnek, az önkor-
mányzatoknak, sajátos fela-
datuk is van a Kegyhely vo-
natkozásában. 

Kiss András, a Szabolcs-Szat-
már-Bereg Megyei Közgyűlés 
tagja méltatta a civilszerve-
zet munkáját és támogatá-
sáról biztosította. 

Az Őrsparancsnok elmondta, 
hogy a helyi Rendőrőrs állo-
mánya napi szinten számít-
hat a tevékeny részvételükre, 
külön kitérve az idei tél ext-
rém időjárására.

Tamás György Pócspetri pol-
gármestere megfogalmazta, 
hogy milyen jó döntésnek 

bizonyult, hogy településük 
csatlakozott a jól működő 
Egyesülethez.

A közgyűlésen oklevelek, ju-
talmak átadására került sor.
Az Egyesület tagjai társadal-
mi munkában, szabadidejük 
felhasználásával végzik szol-
gálatukat. 
Ezért is fontosak azok az 
elismerések, amelyek nem 
pénzben mérhetők, de jelzik 
ezt a nehéz, sokszor fá-rasztó 
munkát. 

Szomor Péter r. alezredes, a 
Szabolcs-Szatmár-Bereg Me-
gyei Polgárőr Szövetség alel-
nöke tárgyjutalmat adott át 
Lőrincz Péter elnöknek, id. Bi-
hari István, Májer József, Ke-
rékgyártó András polgárő-
röknek. 

Nyírbátor Rendőrkapitány-
ság nevében Varga Zsolt r. 
százados a Máriapócsi Ren-
dőrőrs Őrsparancsnoka, ok-
levéllel köszönte meg a mun-
káját: Rédai János, Bunya 
Gábor, Nagy Attila polgár-
őröknek. 

Papp Bertalan Máriapócs 
polgármestere, Lőrincz Péter-
né évek óta jól végzett admi-
nisztrációs tevékenységét ju-
talommal ismerte el. 

Palóczy Lajosné díszpolgár 
köszönetet mondott Miklóssy 
Andrásnénak, az Egyesület 
részére végzett adótaná-
csadásért és az egyéni segít-
ségnyújtásért.

Polgárőr évértékelő közgyűlés

A közgyűlés vacsorával és 
beszélgetéssel fejeződött be, 
az áldást Orosz István kegy-
helyigazgató, máriapócsi 
parókus mondta. 

Az Egyesület elnöke most 
sem mulasztotta el a hölgye-
ket köszönteni egy szál rózsá-
val, s már előre tervez, hiszen 
jövőre 15 esztendős lesz a 
civilszervezet.

– Palóczy Tímea –

Szerkesztői megjegyzés: 
A Petri Hírek olvasóinak nevé-
ben köszönjük a SZON helyi 
tudósítójának a részletes be-
számolót! :)

Ismét eltelt egy esztendő és január végén évértékelő közgyűlést 
tartott a Máriapócsi Polgárőr Egyesület. 

Az eddig is jelentős taglétszámú civilszervezet, melyhez 2015-ben 
Pócspetri település is csatlakozott, tovább bővült, immár 50 fős.

A Máriapócsi Polgárőrség-
nek Pócspetri is tagja. Mivel a 
teljesen önálló szervezet 
megalakítása, és bejegy-
zése, igen hosszadalmas, és 
költséges lett volna, kézen-
fekvő volt, a csatlakozás. Az 
eddigi idő igazolta a döntés 
helyességét.
2015 nyarán a Pócspetri cso-
port, 19 fővel sikeres vizsgát 
tett, és azt követően már részt 
vehettek a járőrözésben.
Nagyon jó az együttműkö-
désük, a helyi rendőrséggel, 
a KMB-sel folyamatosan biz-
tosítják Pócspetri és Mária-
pócs rendjét. Örömteli hogy, 
a Megyei Polgárőr Szövet-
ség, egy személygépkocsi-
val segítette a Pócspetri 
Polgárőr Csoport 
munkáját.

A Pócspetri 
Polgárőr Csoport

Petr
i Hírek

6.o.



A Nyírbátori Rendőrkapitányság Mári-
apócsi Rendőrőrse garázdaság és 
rongálás elkövetésének megalapo-
zott gyanúja miatt folytat nyomozást 
egy 14 éves, egy 17 éves és egy 18 
éves pócspetri lakos ellen.

A nyomozás adatai szerint a fiúk 2017. 
január 22-én 18 óra körül Pócspetriben 
megdobáltak több villanyoszlopon lé-
vő, a közterület megvilágítását szolgá-
ló lámpatestet, amelyek en-
nek következtében megron-
gálódtak és működésképte-
lenné váltak.
A rendőrök a három feltéte-
lezett elkövetőt a bejelentést 
követően rövid időn belül el-
fogták és a rendőrőrsre elő-
állították. A gyanúsítottak ki-
hallgatásuk alatt beismerő 
vallomást tettek. 
A rendőröknek elmondták, hogy csu-
pán „heccből” hógolyókkal dobálták 
a lámpatesteket, amelyek ettől be-
törtek.

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Rendőr-főkapitányság 

Mende mondák helyett: a tények!

A máriapócsi rendőrök fűtetlen, hiá-
nyos nyílászárókkal ellátott lakásában 
találtak rá az egyedül élő férfira.

A Nyírbátori Rendőrkapitányság Má-
riapócsi Rendőrőrsének közterületen 
szolgálatot teljesítő állománya rend-
szeresen és visszatérően ellenőrzi az 
illetékességi területén egyedül élő, 
magáról gondoskodni nem tudó sze-
mélyeket. Az egyenruhások legutóbb 

egy Pócspetriben egyedül 
élő férfit kísértek biztonsági 
intézkedés keretében egy 
közeli melegedőhelyre, akire 
fűtetlen, hiányos nyílászá-
rókkal ellátott lakásában ta-
láltak rá. A rendőrök felvet-
ték a kapcsolatot a helyi ön-
kormányzattal a férfi tartós 
elhelyezésének ügyében.

Sz.Sz.B. Megyei Rendőr-főkapitányság

(Szerkesztői megjegyzés: Az Önkor-
mányzat megnyugtató módon azon-
nal intézkedett az érintett személy át-
meneti elhelyezéséről.)

Véletlenül nyomták meg a riasztót 

Pócspetri 
Önkormányzat Hírlevele

Felelős kiadó: Tamás György
www.pocspetri.hu

pmhpocspetri@gmail.com
Főszerkesztő: IGFK

kovjanek@gmail.com

Pócspetri településen egy gondozó 
kért segítséget ajtónyitásban két idős 
személyhez, akiknél jelzett a segélyhí-
vó riasztó. A Nyírbátori Hivatásos Tűzol-
tóparancsnokság egysége ajtónyitás-
sal a lakásba bejutott. A mentőszol-
gálat megállapította, hogy a két sze-
mély nem sérült, csak véletlenül nyom-
ták meg a riasztót. 
Sz.Sz.B. Megyei Katasztrófa-
védelmi Igazgatóság 

Jó heccnek gondolták 
a fiatalok a lámpák 
hógolyóval dobálást  

Majdnem
 halálra fagyott 
a pócspetri férfi 
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