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Ezen az ülésen a Képvi-
selő-testület több rende-
letet is alkotott:
- A 2016. évi költség-
vetés végrehajtásáról 
szóló 4/2017.(IV.28.) ön-
kormányzati rendeletet.
A takarékos gazdálko-
dásnak köszönhetően jó 
évet zárt az önkormány-
zat 2016.-ban.
-  A szociális rászorult-
ság esetén nyújtható el-
látásokról szóló 5/2017. 
(IV.28) rendeletet.

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

- A helyi adókról szó-
ló 6/2017.(IV.28.) rende-
letet. Az adók mértéké-
ben nincs változás, a 
jogszabályi változások-
nak való megfelelés 
miatt vált szükségessé az 
új rendelet megalkotása.
- A 8/2013.(VII I .1.) 
talajterhelési díjról szóló 
önkormányzati rendele-
tének módosítására a 
jogszabályi előírásoknak 
való megfelelés miatt 
volt szükség.

2017. április 9.  - Keresztút

Már  hagyo-
mánnyá vált, 

hogy a Keresztúton az 
Önkormányzat képvise-
lői és a Hivatal munka-
társai is részt vesznek.
Jézus szenvedésére em-
lékezve Önkormányza-
tunk képviselői a II. stáci-
ónál vették vállukra a 
szent terhet, akkor, ami-
kor „Jézus vállára veszi a 
keresztet”. 
A stáció elmélkedését 
Tamás György polgár-
mester úr tolmácsolta a 

Elfogadta még a Képvi-
selő-testület: a Gondozá-
si Központ szabályzatait, 
a Máriapócsi Közös Ön-
kormányzati Hivatal Szer-
vezeti és Működési Sza-
bályzatát. Jóváhagyta a 
Cafetéria szabályzatot, 
továbbá elfogadta a 
gyermekjóléti és gyer-
mekvédelmi feladatok 
2016. évi átfogó értéke-
léséről és az adóhatóság 
2016. évi tevékenységé-
ről szóló beszámolókat.

Keresztúton résztvevő 
hívek felé.
Elevenítsük fel néhány 
gondolatban, mi is a Ke-
resztút? Jézus körülbelül 
másfél kilométeres úton - 
Pilátus palotájától a Gol-
gotáig - hordozta a ke-
resztet. A hagyomány 
szerint Szűz Mária gyak-
ran végigjárta ezt az utat 
Fia feltámadása után. 
Az első keresztények 
nagy tisztelettel vették 
körül a Golgota szikláját 
és Jézus sírját. 

A középkorban alakult ki 
a keresztút mai formája a 
14 stációval, amikor a 
keresztények képtől kép-
hez haladva lélekben a 
Jeruzsálemi Keresztutat 
járják végig. 
Méltó hagyománnyá 
vált településünk hívői 
számára a Templomtól a 
Köztemetőig tartó ke-
resztút, amelyről idősek, 
f ia ta lok ,  gyermekek 
lélekben megtisztulva 
térnek meg otthonaikba, 
így készülve a legna-
gyobb katolikus 
ünnepre. 



Továbbá egészségszűrő 
program, a megyei Határva-
dászok képviselői, fazekas 
korongozási lehetőség is volt 
még a majálisozók számára. 

Hálás köszönetünket fejezzük 
ki minden közreműködő és 
segítő számára!
Jövőre találkozunk újra! 

Igaz, ez már május 1-én 
tö r tént ,  de minden-
képpen idetartozik, hogy 
már 30 éve zenével 
ébresztik Pócspetri lakóit 
a település „zenészei”. 

Reméljük, ez a szép, 
kedves  hagyomány 
örökké tart! 

KÖSZÖNJÜK! 

Civil és
Intézményi
Harsona!

A május 1.-i ünnephez 
kapcsolódó majál is t 
ezen a szombati napon 
tartotta a Pócspetri Köz-
ség Önkormányzata, 
közösen a „Pócspetri 
Fejlődéséért” Egyesület 
és a Máltai Szeretet-
s z o l g á l a t  P ó c s p e t r i 
Csoportja tagjaival. 

Az idő járás  nem vol t  a 
legkedvezőbb, de legalább 
a felhők nem sírtak felettünk. 
A már 3. alkalommal meg-
rendezett majálison a fősze-
repet a vidámságnak, jó-
kedvnek szánták a szervezők.
A májusfa feldíszítése és 
feláll ítása után kulturális 
műsor következett, amelyen 
fellépett az iskola csengő 
hangú Énekkara, a Tenger-
tánc iskola táncos lábú nö-
vendékei a Petri pengető-
sökkel, a Nyugdíjas Egyesület 
életvidám tagjai és a Va-
dászdalárda jó hangú vadá-
szai, produkcióikkal megala-
pozva a nap hangulatát. 
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Rendszeresen megosztjuk a 
Petri  Hírek - irodalom, és 
költészet iránt érdeklődő- 
tisztelt Olvasóival Egri László 
költő és íróval kapcsolatos 
híreket. Most a http://tollal.hu 
honlapon találtuk az alábbi-
akat: „Egri László költő, és író 
legújabb verses meseköny-
ve, a Szúnyog Szabi vezeti az 
Adamobooks könyváruház 
Mese kategóriájának toplis-
táját.
A mű 2016 év végén jelent 
meg. A képességfejlesztő 
feladatokat is tartalmazó 
alkotás a Bookline és Líra 
könyves portálokon is előkelő 
helyezéseket ért el.

Egri László hajdúszoboszlói 
művész, aki Nyírbátorban 
született, éveken át Pócs-
petriben és Debrecenben is 
élt. 2012-ben a Debreceni 
Egyetemen szerzett tanári 
diplomát. 2017-ben ismét 
megválasztották a Kortárs 
Költő Liga országos irodalmi 
szervezet elnökévé, amely 
posztot 2013 óta tölti be. 
A Polikróm kulturális folyóirat 
alapító-főszerkesztője, a 
Cédrus művészeti díj kuráto-
ra. Egri László történelmi és 
irodalmi recenziók, tanul-
mányok írásával is foglal-
kozik.
Művei: Pennamorzsák (2013), 

Egri László műve a toplista élén

Minden korosztály megtalál-
hatta a neki tetsző prog-
ramot. 
A gyermekek részére ugráló-
vár, kézműves foglalkozás, 
arcfestés, aszfalt-rajzverseny, 
sportvetélkedők és morzsa-
vásár voltak. De ők vették 
leginkább igénybe a lovas-
fogatos kocsikázást is. 
A felnőttek sem unatkoztak, 9 
csapat indult a futballmér-
kőzéseken, aminek győztese 
az „Öregfiúk csapata” lett, 
Miterli András vezetésével. 
A népszerűvé vált főzőver-
seny győztesei a 10 induló 
csapatból a „Petri Mg. Tsz.” 
csapata lett, Májer Ferenc 
vezetésével. 
További programok is voltak, 
a „Nyughatatlan” és a helyi 
„Per i scope” együttesek 
koncertjei. 

K ö z ö s s é g i 
kóter (2014), 
V i l á g m e z ő  
(2015), Szúnyog 
Szabi (2016)
Elismerései: Év Felfedezettje 
(2013), Legbefolyásosabb 
fiatal írók  Top 10. (2014), 
Fiatal Költők Kulturális Követe 
(2016)
Kiállításai: Látható költészet 
(2014) - Komiszár János  festő-
művésszel közösen, 
Dedikált könyvritkaságok 
(2015)
A toplista itt megtekinthető: 
http://adamobooks.co
m / r o v a t - M e s e -
52.html”

2017. április 29. 
Pócspetri Majális
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IGFK
IRÁNYTŰ 

pályázati lehetőségek

fejlesztési elképzelések

Tájékoztató a Társadalmi kohézió 
erősítése az egyházak és civil szervezetek 

közösségfejlesztő  tevékenységének 
bővítésével pályázati lehetőségről.
 A Felhívás kódszáma: EFOP-1.3.7-17 

„A felhívás keretében támogatott fejlesztések fő célja 
az előítéletesség és a hátrányos megkülönböztetés 
elleni többszintű fellépés, ezzel párhuzamosan hát-
rány-kompenzáció megvalósítása, ezeken keresztül a 
társadalmi esélyteremtés biztosítása.
A felhívásra egyházi szervezetek és civil szervezetek 
pályázhatnak konzorciumi formában. 
Pócspetri lakosság érdekében, terveink szerint a 
Római Katolikus Pócspetri Plébánia az Iránytű Gaz-
daságfejlesztő Klubbal közösen pályázna, és sikeres 
pályázat esetén együtt valósítanák meg a projektet. 
A projektbe az idős személyek, romák és a hátrányos 
helyzetű személyek bevonását tervezzük. 
A projekt 24 hónapon keresztül tartana. 
A pályázatban az alábbi projektelemeket szeretnénk 
megvalósítani:
· Közösségfejlesztés 
· Közösségi tér fejlesztése 
· Közösségi rendezvények szervezése
· Közös formális szervezetek létrehozása
· Szemléletformáló foglalkozások 
· Tanácsadás 
· Prevenció 
· Szervezetfejlesztés 
A projekt Önerőt nem igényel. Maximálisan 50 millió 
forint pályázható, de a projekt-elemek tartalmának 
konkrét kidolgozása, és a hozzárendelt költségek 
pontos meghatározása a pályázat kidolgozása során 
történik. 
Az egyházi konzorciumi partnertől szükséges:
· előzetes konzorciumi együttműködési megál-
lapodás megkötése,
· egyházfőhatósági igazolás, vagy nyilván-
tartásba vételről szóló igazolás 
· továbbá aláírási címpéldány.
A pályázat benyújtásának határideje: 
2017. április 18.

A pályázati lehetőségről az Ön-
kormányzatot tájékoztattuk, fel-
kértük a település polgármesterét, 
Tamás Györgyöt, mint az IGFK alelnöke, a 
pályázattal kapcsolatos ügyek rendezésére, így a 
konzorciumi partnerrel való kapcsolattartásra, az 
együttműködési megállapodás megkötésére, a 
szükséges mellékletek beszerzésére.
Az együttműködés, és a sikeres pályázat, és projekt 
megvalósítás reményében, tisztelettel: Kovács János 
IGFK elnöke - Pócspetri, 2017. április 05.” 

Ezzel a címmel írtuk meg
a lehetséges együttműködés, 
a közös pályázat beadásának 

reményében, az alábbi 
tájékoztató levelünket Szenes István 
atyának, Pócspetri plébánosának

 

Voltaképpen igaza van. A pályázatok 
már csak ilyenek. Bonyolultak. 
Mintahogyan bonyolult volt a Pócs-
petri Templomának felújítására, az 
MVH-s nyertes pályázatot is elkészíteni 
az Iránytű Gazdaságfejlesztő Klubnak. 
Ingyenesen, ellenszolgáltatás nélkül.
(Mintahogyan történt volna most is.)
Végül is a hívek összegyűjtött adomá-
nyából is meg lehet építeni a templom 
mögé a WC-t, társadalmi munkában is 
el lehet végezni a Művelődési Ház kül-
ső szépítését, fűtés korszerűsítését, és el 
lehet utazni Rómába a Pócspetriek-
nek saját pénzből is. Meg lehet 100 %-
os EU-s támagatásból is. Mindenkinek 
adva van a lehetőség a döntésre, 
hogy milyen utat választ. Pályáz e- 
vagy sem. S ha igen, kivel, és 
mennyit fizet érte.

Kikosarazás,avagy egy,
elhalasztott lehetőség!

Azzal az indoklással, hogy a pályázat 
bonyolult, a kezdeményezésünket
Szenes István Pócspetri plébánosa 

elutasította.
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Eredményes, nyertes Pócspetri pályázatok 
a Nemzeti Együttműködési Alap 

2017-es programjaira

A Petri Hírek ez évi első lap-
számában beszámoltunk ar-
ról, hogy megjelentek az Em-
beri Erőforrások Minisztériu-
ma által biztosított forrásból, 
a Nemzeti Együttműködési 
Alap Kollégiumainak a 2017. 
évre vonatkozó „Civil szerve-
zetek működési programjá-
nak támogatása 2017." című 
működési, valamint a „Civil 
szervezetek szakmai prog-
ramjának támogatása 2017." 
című szakmai pályázati kiírá-
sai. 
A pályázatok célja a civil 
szervezetek működési és 
szakmai programjainak tá-
mogatása. 

Az Iránytű Gazdaságfejlesztő 
Klub ez évben is elkészítette 
saját és más szervezetek, így 
a Pócspetri Nyugdíjas Egye-
sület számára, mind a műkö-
désre, mind a szakmai prog-
ramra a pályázatokat.
Sajnos erre a célra biztosított 
országos keret relatíve nem 
sok, kollégiumként két-há-
romszáz millió. A pályázó 
szervezetek száma meg igen 
magas, több ezer, így a 
nyerési esélyek évről évre 
egyre kevesebbek. 
Sok az eszkimó, és kevés a 
fóka esete áll fenn itt is, de 
ennek ellenére, Petri Hírek 
februári lapszámában már 

arról tájékoztathattuk a Tisz-
telt Olvasóinkat, hogy a NEA-
KK-17-M-0282  pá lyázat i 
azonosítószámú, Pócspetri 
Nyugdíjas Egyesület műkö-
dési támogatása címmel be-
nyújtott pályázatát, valamint 
a NEA-KK-17-SZ-0297 pályá-
zati azonosítószámú, „Emlé-
kezzünk, hogy emlékeztes-
sünk!” Pócspetri tragikus ese-
ményeinek évfordulója cím-
mel benyújtott pályázatát 
befogadta és megkezdte 
formai ellenőrzését. Február 
27.-én pedig megkaptuk, 
hogy az Iránytű Gazdaság-
fejlesztő Klub által a Pócspetri 
Nyugdí jas  Egyesü letnek 
elkészített s beadott pályáza-
tokat érvényesnek nyilvání-
totta.
S ami legfontosabb 2017 ápri-
lis 20-án, illetve 25-én a Pócs-
petri nyugdíjasok közössége 
megkapta - a tennivalókkal 
együtt-, az alábbi támogatói 
határozatok is.

Szerencsére a határokon túl, és az országon belül
így Pócspetriben is, vannak olyan szervezetek, 
akik kérik az Iránytű Gazdaságfejlesztő Klubbal
az együttműködést. Elismerik a több évtizedes 

sokszínű, eredményes tevékenységet, és felismerik 
a pályázati tapasztalatok, szakmai kapcsolatok 

által nyújtott lehetőségeket.

Örömmel értesítjük, hogy a Nemzeti Együtt-
működési Alap Közösségi környezet kollégi-
um által 2016. december 15-én megjelente-
tett NEA-17-M kódszámú, "Civil szervezetek 
működési célú támogatása 2017." című 
pályázati kiírásra benyújtott, NEA-KK-17-M-
0282 pályázati azonosítószámon nyilván-
tartásba vett, Pócspetri Nyugdíjas Egyesület 
működési támogatása című pályázata 
650000 Ft összegű támogatásban részesül 
vissza nem térítendő, 100% támogatási 
előleg formában.
A döntés a Nemzeti Együttműködési Alappal 
kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 5/2012. 
(II.16.) KIM rendelet (továbbiakban: NEAr.) 4. 
§-ban foglalt felhatalmazás alapján szüle-
tett.

Nyugdíjas Egyesület
NEA-KK-17-M-0282

Nyugdíjas Egyesület
NEA-KK-17-SZ-0297 

Örömmel értesítjük, hogy a Nemzeti Együtt-
működési Alap Közösségi környezet kollégi-
uma által 2016. december 29-én megjelen-
tetett NEA-17-SZ kódszámú, "Civil szervezetek 
szakmai programjának támogatása 2017.”  
című pályázati kiírásra benyújtott, NEA-KK-
17-SZ-0297 pályázati azonosítószámon nyil-
vántartásba vett, „Emlékezzünk, hogy emlé-
keztessünk!” - Pócspetri tragikus eseménye-
inek évfordulója című pályázata 950 000 Ft 
összegű támogatásban részesül.
Pályázatuk megvalósításához sok sikert 
kívánunk!
Üdvözlettel: 
Dr. Szvathné Dr. Szalay Márta 
igazgató 
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő



Petr
i Hírek

5.o.

Egy Vidéki Építészeti Örökség 
Megújítása program keretében 
2017.03.14-én, a „Megemlékezés, 
Ősök, és Hősök tisztelete” kulturá-
lis, történelmi, irodalmi, közösségi 
program került lebonyolításra.
2017. április 11-én, a Máriapócs 
Kulturális Központban: A „költé-
szet, szóbeli, és írott történetek - 
zene, hangszerek, tánc előadómű-
vészetek” szellemi – kulturális té-
materület keretében a Helyi Költők 
Köszöntése, Költészet Napi Ün-
nepi Műsor során Tamás László-
né, „Pócsi Éva”, Korcsogné Szkiba 
Éva, Farkasné, Palincsár Éva 
„Hugi”, és Kovács István alkotókat 
a műveik megzenésítésével, és 
tolmácsolásával ünnepelték Tamás 
László vezetésével a civil közös-
ségek verselői.
Sajnos a meghívásunknak nem 
tudott eleget tenni Egri László 
pócspetri származású költő.
Viszont az Iránytű Gazdaság-
fejlesztő Klubot képviselte Ko-
vács János a program egyik szer-
vezője, aki a nap moderátora is volt, 
az Iránytű Klub - zenekart pedig 
Kovács Fanni, a Hittudományi 
Főiskola hitoktató és a Nyíregyházi 
egyetem magyar szakos hallgatója, 
aki a helyi versírókat mutatta be.
Kerékgyártó Kinga az Iránytű 
Klub-zenekar 12 éves verselő-

Pócspetri kulturális, hagyományőrző csoportok 
sikerei, a Máriapócsi fellépéseken 

jének előadásában a versek sora 
József Attila születésének 112-ik 
évfordulóján a „Csak az olvassa” 
költeményével indult. 
A verseket követően minden ünne-
pelt, és ünneplő közreműködő vi-
rágcsokrot, illetve egy-egy száll 
virágot, valamint stílszerűen József 
Attila kötetet, és Komiszár János 
grafikáival illusztrált „Erdei Sán-
dor Hit és türelem rajzversek-vers-
rajzok” könyvet kapott. Jelképesen 
át lett adva a helyi költőkről készí-
tett tablók, amelyek a „lovas” 
tablókkal együtt láthatók Mária-
pócson a Civilek Házában. 
A költők megköszönték az előadók 
lelkesedését, az átélést, amellyel 
tolmácsolták költeményeiket. 
Az este zárásaként a Pócspetri 
Nyugdíjas Egyesület „Mint régen 
a fonóban” című hagyomány-
őrző műsorával (melyet stílsze-
rűen Kerékgyártó Kinga Kovács 
István: „A Fonóban” című versével 
konferálta fel az idős költő legna-
gyabb meglepetésére, és örömére) 
csalt mosolyt a vendégek arcára, 
melynek végén még citera hívó 
szavára, táncra is perdültek a 
fellépők és a közönség egyaránt.
A „mesterségek, kézmű- és kisipar” 
területet átfogóan, a valamikori 
országos és Európa híres Fogathaj-
tás és lótartás történetének és 

kapcsolódó mesterségek (szíjgyár-
tó, patkoló kovács, fafaragó hintó 
készítő, stb.) helyi művelőinek 
bemutatásával volt lehetséges. 
„A fogathajtás, a lótartás, és a 
kapcsolódó mesterségek törté-
nete Máriapócson” könyv és kiál-
lítási tablók bemutatása első al-
kalommal 2017. április 22-én 
Máriapócs Hungaricum Vendég-
házban az Iránytű Klub - „ka-
mara zenekarának” közremű-
ködésével, majd április 28-án a 
Civilek Háza átadását követően 
sor. Itt Az összegyűjtött anyagot 
Pénzes László helytörténeti kutató 
és Kovács János az Iránytű Gaz-
daságfejlesztő klub elnöke ismer-
tette. A program során ismét nagy 
sikerrel lépett fel a Petri Pengetős 
Citera és Énekegyüttes. 
A könyvről, -amely bemutatja az 
EU csatlakozás idején a Petri lótar-
tó gazdákat és a jelen helyzetet is-, a 
következő lapszámban írunk.

Pócspetri 
Önkormányzat Hírlevele

Felelős kiadó: Tamás György
www.pocspetri.hu

pmhpocspetri@gmail.com
Főszerkesztő: IGFK

kovjanek@gmail.com

Villanyoszlopnak ütközött 
egy autó Pócspetrinél 

Pócspetri Kossuth 
utca irányából közle-
kedett a Magyi utca 
felé 2017. április 
30-án 21 óra 50 
perckor személy-
gépkocsival egy 
26 éves pócspetri férfi. 
Haladása során egy kanyarban 
eddig tisztázatlan körülmények 
között elvesztette uralmát a jármű 
felett, és egy villanyoszlopnak 
ütközött. Az elsődleges adatok 
szerint a gépkocsi sofőrje és utasa 
könnyű sérüléseket szenvedtek. A 
baleset körülményeit a Nyírbátori 
Rendőrkapitányság vizsgálja.
– Szabolcs-Szatmár-Bereg 
M e g y e i  R e n d ő r -
főkapitányság –

Az Iránytű Gazdaságfejlesztő Klub szervezésében, 
a téma iránt fogékony helyi civil szervezetek bevonásával 

három jól elkülönülő, de mégis egymásba kapcsolódó
 tematikára épített szakmai nap került megrendezésre


