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Országos népszavazás
2016. október 2.
A népszavazásra bocsátott kérdés:
Akarja-e, hogy az Európai Unió
az Országgyűlés hozzájárulása nélkül is
előírhassa nem magyar állampolgárok
Magyarországra történő
kötelező betelepítését?
Az erre a napra kiírt országos népszavazáson településünkön
az 1375 szavazásra jogosultból 570 fő adta le érvényes
szavazatát, ez 41,45% -os részvételi arányt eredményezett.
A helyileg leadott érvényes szavazatok 98,74%-a volt a NEM
szavazatok aránya.
A kérdés a Kormány kezdeményezésére, az európai migrációs válság kapcsán merült föl.
A népszavazás érvénytelen volt, mivel a szavazásra jogosultak kevesebb mint a fele adott le érvényes szavazatot.
Az érvényesen szavazók több mint 98%-a nemmel válaszolt a
feltett kérdésre. Az országos szavazás eredményeiről részletesen tájékozódhat a valasztas.hu weboldalon.

A közmunkaprogram keretében
működő mezőgazdasági munka
2016. szeptember hónap
A végéhez közelednek a közmunkaprogram keretében kora
tavasztól késő őszig végzett mezőgazdasági munkálatok.
Ennek keretében az önkormányzat 15 féle zöldség termesztésével foglalkozott.
Az önkormányzat főzőkonyháján került felhasználásra a megtermelt mennyiség jelentős része, de helyileg is történt értékesítés, valamint szerződés keretében is történt leadás a jó minőségű és ízletes uborkából, paprikafélékből, káposztából, csemegekukoricából és még lehetne sorolni.
Ezt követően a közmunkaprogram keretében a vízelvezető
árkok tisztítása, a kátyús utak hideg aszfalttal történő javítása,
a járdák karbantartása lesz a feladat.
Felkészülünk a télre, ami reméljük nem lesz zord.

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

1. évfolyam
9. szám

Önkormányzati
pályázatok
A Pócspetri Község
Önkormányzat által
benyújtott pályázatok,
mint a Gondozási
Központ - Idősek
Otthonát érintő
Energetikai pályázat,
az Egészségügyi központ
rekonstrukciója,
a belvízelvezetést javító
pályázatok még nem
kerültek elbírálásra,
de bízunk a kedvező
eredményekben,
hogy településünk
tovább épüljön,
fejlődjön.

Adj vért,
hogy életet
menthess!!!!!!
2016.október 20-án
(csütörtökön )
13:00-15:00 óra között
VÉRADÁST
szervezünk a
Polgármesteri Hivatal
Házasságkötő
termében,
melyre mindenkit
szeretettel várunk és
megjelenésére
számítunk.
ek
i Hír
Petr
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A Pócspetri Mohos-menti Vadászdalárda
fellépése a megyei vadásznapon
„Az legyen a vadász nemes törekvése,
Hogy a vadat óvja, kímélje és védje.
Vadásszék, mint törvény és szokás kívánja,
S teremtményeiben a teremtőt áldja!”
Széchenyi Zsigmond

Civil és
Intézményi
Harsona!
„TÖRTÉNELMI LECKE

2016 szeptember 09.-én, a megyei vadászkamara és a megyei vadászszövetség felkérésére, Nábrád település immár a második alkalommal FŐKÉNT FIATALOKNAK”
adott otthont a megyei vadásznapnak.
Kommunista megtorlás
A megnyitóbeszédet Tóth Attila, a vadászkamara megyei elnöke mondta.
A jelenlévők, egyperces néma felállással emlékeztek, a közelmúltban 1956 után, pócspetri ügy,
ügynökök Nyíregyházán
elhunyt vadásztársakra és dr. Móra István egykori megyei elnökre.
és a megyében.
A megyei vadásznap határtalan rendezvény, hiszen erdélyi és kárpátaljai
A helyi diktatúra „bája”
vadásztársak is jelen voltak.
címmel
tanulmánykötetet
Köszöntötte a vendégeket a Gödöllőről érkezett Ambrózy Árpád is, aki a
jelentetett
meg a
hagyományos vadászati módok lelkes ápolója. Reá több feladat is jutott a
Periférián Kulturális és
megyei vadásznapon, hiszen továbbképzést tartott például a hivatásos
Művelődési
Alapítvány.
vadászoknak a vadászíjászatról, majd tanítványaival a solymászattal, az
agarászattal, az íjászattal kapcsolatban tartott bemutatót.
Szőnyeg alá sepert történelem,
Kitüntetések is átadásra kerültek.
A Nimród Vadászérmet kapta: Toldi Albert (Nábrád, Petőfi Vadásztársa- piszkos ügyek és a kommunizmus
keserű hétköznapjai elevenednek
ság), Kosztyu Tibor (Nyírbátor, Báthori Vadásztársaság), Helmeczy Ármeg A helyi diktatúra „bája” című
pád Pál (Rohod, Haladás Vadásztársaság), Róka Bence (Tiszavasvári,
kiadvány lapjain.
Szikra Vadásztársaság), Herczeg Ferenc (alanyi jogú vadász), Harbula IstBene János a két világháború köván (Sonkád, Túr-erdő Vadásztársaság). A Magyar Vadászatért
zötti időszak Nyíregyházáját muÉrdemérmet vehette át: Katona Miklós (Nábrád, Petőfi Vadásztársaság).
tatja be, egészen addig a tragikus
Az Országos Agarász Egyesület elismerését kapta Plavecz János megyei
pillanatig, amikor több ezer embert
fővadász.
hurcolnak el a megyeszékhelyről a
Pócspetri Mohos-menti Vadászdalárda is meghívást kapott és szokásosan
málenkij robotra.
nagy sikert aratott a rendezvényen. A Dalárda volt az első, aki Kőhalmi
Lupkovics György az 1956 utáni
Tamás munkája alapján hazánkban a vadász-himnuszt feldolgozta, és
megtorlást, valamint a helyi ügyénekli. Nem csak vadász rendezvényeket, hanem a Máriapócs város és a
nökvilág sötét titkait tárja fel, Takistérségnek a különféle programjait is színesíti, sőt az MTV-ben is
kács Péter pedig a kommunisták
szerepelt már. Nyíregyházán a Múzeumok éjszakáján, az országos, s a
vallásüldözését boncolgatja a pócsmegyei vadásznapokon többször, és a határontúli testvértelepüléseken,
petri ügyön keresztül.
így a romániai Mezőpetriben, s Mezőfényen is felléptek. Nem véletlen,
A kötetet a Periférián Kulturális és
hogy számtalan meghívást kapnak és bizonyítják, hogy a vadászat mellett,
Művészeti Alapítvány jelentette
a hagyományok tisztelete, megőrzése, és ápolása is igen fontos.
meg a nyíregyházi önkormányzat
támogatásával. A korábban általuk
Kilenc színházi előadást láthat
szervezett történelmi előadások
a közönség
anyagát jelentették meg nyomtatott
Öt felnőtt és négy gyermek színielőadást tűzött műsorára a formában.
2016/17-es színházi évadban a Nyírbátori Kulturális A célközönségüknek pedig a közelKözpont, melyre a pócspetrieket is szívesen látják.
múlt történelme iránt érdeklődő
Az évadot október 4-én John Chapman és Ray Cooney Ne most, drágám! fiatalságot tartják.
című vígjátéka nyitja a Veres1 Színház társulatának előadásában.
Annak érdekében, hogy a fiatalok
Novemberben a Ken Kesey regényéből készített Száll a kakukk fészkére hozzáférhessenek a tanulmányokcímű előadással lép színpadra az Orlai Produkciós Iroda. A Budapesti hoz, minden környékbeli iskolába
Bulvárszínház Cirkuszhercegnő című operettjét decemberben tekintheti és könyvtárba eljuttatnak egy-egy
meg. Az újév első előadása, a Várj, míg sötét lesz című darab. Márciusban példányt a kötetből. A Periférián
a Komáromi Jókai Színház társulata lép színpadra Michael Frayn Alapítvány tervei szerint a kiadFüggöny fel! című színházi komédiájával.
ványnak folytatása is lesz.

IRÁNYTŰ

pályázati lehetőségek
fejlesztési elképzelések
közösségi események

IGFK

Újabb kenyérkereseti lehetőség
A német Rosenberger családi cég
autóipari alkatrészgyárat hoz létre Nyírbátorban
3,1 milliárd forintos beruházással.
A kormány 858 millió forinttal támogatja a családi tulajdonban lévő német
Rosenberger cég 3,1 milliárd forint értékű, zöldmezős, nyírbátori beruházását. Az autóipari alkatrészeket gyártó üzemben 400 új munkahely jön
létre, amely egyfajta újabb kenyérkereseti lehetőség lehet Pócspetri
település lakóinak számára is. A versenyképesség megőrzése, javítása
érdekében folyamatosan fejlesztenek a vállalatnál, világszínvonalú
technológiájuk, jelentős gépparkjuk van.
A Rosenberger Magyarország Kft. 1998. februárban alakult, jelenlegi
székhelye és gyártási helyszíne Jászárokszállás. A nyírbátori beruházás
során 8 ezer négyzetméter új üzemet építenek, amelyen 6 ezer négyzetméter csarnok, ezer négyzetméter raktár és ezer négyzetméter iroda és
szociális helyiség lesz. Gyártósori gépeket, berendezéseket, optikai és
digitális mérőeszközöket állítanak munkába.
A magyar gazdaság gerincét az autóipar alkotja, az ágazat tavaly minden
idők legmagasabb termelési értékét állította elő, az idén az első hét
hónapban újabb négyszázalékos növekedést ért el, több mint 151 ezer
munkavállalót foglalkoztat, 4,5 százalékkal többet, mint az előző év
azonos időszakában.
Hat évvel ezelőtt a magyar kormány azt a célt tűzte ki, hogy Magyarország
legyen Közép-Európa termelési központja, de a digitalizáció előtérbe
kerülésével mára már az innovációs központ elérése az időszerű. Ehhez
kellő munkaerő is szükséges, ennek érdekében a kormány jövő év elejétől
több változtatást hajt végre, adókedvezményeket ad a munkaerőt
mobilizáló cégeknek, jelentős mértékben csökkenti a vállalatok
adminisztrációs terheit a képzési támogatási rendszerben.
A Rosenberger cégnél napi rutin a technológiai fejlesztés, a német családi
vállalat 7 ezernél is több munkavállalót foglalkoztat világszerte, tavaly
árbevételét 15 százalékkal növelte, több mint 800 millió euróra.
2010 óta szerencsére a nyírbátori kistérségben a 21 százalékos munkanélküliség 8 százalékra csökkent, ehhez hozzájárult a közfoglalkoztatás,
és ami még örömtelibb, az, hogy az elmúlt öt évben Nyírbátorban 3 ezer új
piaci munkahely jött létre!

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

Asztalos
János
halálának
évfordulójára
emlékezünk
2004. szeptember 13.-án Feldebrőn
meghal Asztalos János kanonok,
pápai káplán, „a pócspetri pap”.
Neve az 1948-as hírhedt pócspetri
perben vált híressé, amikor a rákosista bíróság, Királyfalvi Kremper
Miklóssal együtt halálra ítélte.
A hányatott sorsú pap szegény
parasztszülők gyermekeként látta
meg a napvilágot, egy mátraalji kis
faluban, Feldebrőn.
Az elemi iskola elvégzése után,
Egerben tanult a cisztercitáknál.
1945-ben lett Pócspetri plébánosa.
1948-ban a rákosista hatalom heves
vallásüldözésbe kezdett, napirendre került az egyházi iskolák államosítása. A június 3-án történteket a
„Büszkeségpontunkban” részletesen bemutatjuk.
A rákosista hatóságoknak kapóra
jött az eset, lázadási ügyet csináltak
a pócspetri eseményekből és koncepciós perben a budapesti statáriális bíróság a falu plébánosát, mint
felbujtót, mind pedig Királyfalvit
halálra ítélte. Az utóbbin a halálos
ítéletet végre is hajtották, míg a
plébános ítéletét életfogytiglani
börtönre változtatták.
Hét évet ült, főként Vácott, és 1956ban, a forradalom idején szabadult.
Ezt követően Rómában, majd 1973
-tól a bajorországi Ganghofenben
lett az ottani magyarok lelki atyja, a
menekültek segítője.
Csak 1989-ben tért ismét vissza
Feldebrőre.
ek
i Hír
Petr
Nyugodjék
békében.
4.o.
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