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A rendkívüli képviselő-testü-
leti ülés összehívása pályázati 
határidő rövidsége miatt vált 
szükségessé.
Az önkormányzati feladatel-
látást szolgáló fejlesztések tá-
mogatására kiírt pályázat 
igénybevételéhez szükséges 
saját forrás biztosításáról dön-
tött az ülésen a képviselő-tes-
tület. Sikeres pályázati elbírá-
lás esetén a település közut-
jainak felújítása történhetne 
meg.
 
A Pócspetri Község Önkor-
mányzata vagyonbiztosítá-
sának aktualizálása vált ese-
dékessé. Ennek keretében a 
képviselő-testület maradt a 
korábbi biztosítónál, de az 
önkormányzati vagyon érté-
két megemelték, mivel az 
nem fedte a valóságos érté-
ket. Így egy esetleges kár 
esetén a valós érték után szá-
míthatunk a biztosító segít-
ségére.

Továbbá a képviselő-testületi 
ülés keretében támoga-
tásáról biztosította a Gon-
dozási Központ vezetőjét a 
képviselő-testület abban, 
hogy az intézmény normatí-
vájának terhére gazdasági 
ügyintézői munkakört 
hozzanak létre.
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1.o.
„Amit látsz, az a hír, amit tudsz, az a háttér,
amit érzel, az a vélemény” - Lester Markel

A Polgármesteri Hivatal előtti téren:
 Ünnepi köszöntők; Koszorúzás az emléktáblánál, közös ima a 

sérelmet szenvedettekért;
 A Miniszterelnökség Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság 

35/2016. számú határozatának ismertetése, a volt Irinyi kúria 
történelmi emlékhellyé nyilvánításáról;

A Polgármesteri Hivatal házasságkötő termében:
 Pócspetri Események - „Emlékezzünk, hogy emlékeztessünk!” - 

ünnepi műsor;
A Művelődési Ház – Teleházban: 
 Az 1956-os Emlékbizottság döntésének köszönhetően „Pócspetri 

Büszkeségpont” átadása, „Pócspetri ügy” kiállítási anyag 
bemutatása;

 Tájékoztatás a „Pócspetri Történelmi Emlékhely, Emlékpark, 
Keresztút, létrehozása, építése” projektről;

„Pócspetri Történelmi Emlékhely, Emlékpark, Keresztút, létrehozása, 
építése” fejlesztési elképzelés első lépcsője, hogy az 1956-os Emlék-
bizottság jóvoltából, az érintett régi egyházi iskolai, jelenleg a Művelődés 
Ház - Teleház épületében, a „Pócspetri – Büszkeségpont” kialakításra, 
átadásra, és „Pócspetri ügy” kiállítási anyag bemutatásra kerül. 

Továbbá, reményeink szerint a Kormány jóváhagyja a NEKB előterjesz-
tését, s a tragikus események színhelye, a korabeli s jelenlegi Községháza, 
Polgármesteri Hivatal, a volt Irinyi kúria, a jelentős történelmi szerepe 
miatt, hamarosan hivatalosan is bekerül hazánk történelmi emlék-
helyeinek sorába.  

Az Iránytű Klub-zenekar, a Nyugdíjas Egyesület, és az Általános Iskolai 
Énekkar közös „Emlékezzünk, hogy emlékeztessünk!” irodalmi, 
történelmi zenés műsorával pedig szeretnénk emléket állítani a Pócspetri 
embereknek, a súlyos igazságtalanságot elszenvedőknek, a bebör-
tönzötteknek, a kivégzetteknek, és a bántalmazásokban elhunytaknak.

Az Önkormányzat, a közreműködő Intézmények, a civil szervezetek, a 
szervezők, és az itt élők nevében kérjük, amennyiben szeretett 
településünk Pócspetri, és/vagy a téma iránt elkötelezett, megjelenésével 
megtisztelni szíveskedjék rendezvényünket.

Rendkívüli 
képviselő-testületi 
ülés 2016. május 30

MEGHÍVÓ 
a 2016. június 03-án du. 13.00 órakor, 

az 1948-as „Pócspetri Események” 
68. évfordulója tiszteletére rendezendő 

ünnepségre



Civil és
Intézményi
Harsona!

2016. május 9-10-én Fonyódligeten került megrendezésre a Diákolimpia 
országos döntője a III-IV. korcsoportos leány labdarúgás sportágban. 
A Pócspetri KOSZISZ Királyfalvi Miklós Katolikus Általános Iskola és 
Óvoda csapata az előkelő 3. helyet szerezte meg. 
A lányok három éve dolgoznak együtt és számtalanszor bizonyították, 
hogy nagyszerű eredményekre képesek. 
A hét lány az elmúlt három év alatt a diákolimpia körzeti döntőin is 
felhívta magára a figyelmet kiváló teljesítményével. 
Az idei tanévben harmadik alkalommal nyerték meg a nyírbátori Báthory 
István Katolikus Gimnázium által megrendezett Szent István labdarúgó 
kupát. Az igazi siker azonban most jött el, hiszen a körzeti és a megyei 
döntőt megnyerve bejutottak a lányok az országos döntőbe. 
Az ország 307 csapata közül a legjobb 20 mérhette össze tudását 
Fonyódligeten. A megmérettetés négy csoportban zajlott. 
A csoportmérkőzések után a petri lányok a saját csoportjuk élén fejezték 
be az első nap küzdelmeit. A második napon, az egyenes kieséses 
rendszerben, az első mérkőzést megnyerve a legjobb négy közé jutottak. 
Az elődöntőt elveszítve a bronz meccsen bizonyították elszántságukat és 
küzdeni akarásukat. A mérkőzés megnyerése a csapat számára a dobogó 
harmadik fokát jelentette.  
Kísérőtanáraik vezetésével egy maroknyi szurkolótábor bíztatta a lányo-
kat. A település büszke a csapatra, hisz nemcsak Pócspetrit, hanem Sza-
bolcs-Szatmár-Bereg megyét is képviselve nagyszerű eredményt értek el. 

Pócspetri lányok sikere
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Pócspetri Közösségért 
Egyesület

Az egyesületet 
2014-ben (!) 

alapították, de a 
hivatalos bejegyzésük 
még csak mostanra 

történt meg.
A Bíróság az Egyesületet 

3613. sorszámon 
nyilvántartásba vette.

Így ez az utolsó jogi 
akadály is elhárult, hogy 

az alapítók szándéka 
szerint elindulhasson ez, 

a Pócspetri település 
fejlődéséért sokat tenni 

akaró közösség 
tevékenysége.

Alapszabály szerinti 
céljaik, többek között: 

Pócspetri község 
fejlesztése, élhető 

település kialakítása; 
pályázati 

lehetőségek keresése, 
a megvalósításhoz saját 

forrás biztosítása; 
rendezvények 

szervezése, kulturális, 
műsorok szolgáltatása;

sport és szabadidős 
tevékenység fejlesztése, 

szervezése;
hátrányos helyzetű 

gyermekek és 
idősek 

támogatása;

Emlékműavatás, emlékműsor

Mezey József 1823. május 11. én 
Kislétán született, családja római 
katolikus, így az adataik, a Pócs-
petriben vezetett nyilvántartások-
ban szerepelnek. Iskolába  Mária-
pócsra a Bazilita-rendű Görög 
Katolikus Szerzetesekhez járt.
Így, már ezért sem csoda, hogy 
Pénzes László az esemény főszer-
vezőjének meghívására  2016. 05. 
15.-én, a pócspetriek, a máriapócsi-
akkal együtt voltak, szerepet vállal-
tak, felléptek ezen a szép kislétai 
ünnepen.

Minden tulzás nélkül, a szervezők,  
közreműködők, résztvevők számá-
ra egy életre szóló, feledhetetlen él-
ményt adott ez a különleges, igazi, 
és őszinte civil kezdeményezés.
A fellépők sikerét, teljesítményét 
pedig visszaigazolta a végtelenül 
hálás közönség, a taps és az elis-
merő szavak, gratulációk mellett, a 
sokak szemében megjelenő, és 
egyre kevésbé rejtőzködő könny-
cseppek. Ráadásként baráti fogad-
tatásban, s egy színvonalas vendég-
látásban is részesültünk. 

Mezei József festőművész, az
1848-49-es szabadságharc kislétai résztvevőjének

 és honvédtársainak emlékművét avatták fel 
pünkösd vasárnapján Kisléta főterén, 
és az Iránytű Klub-zenekar nagy sikerű 

megemlékező műsort adott a 
Pócspetri Nyugdijas Egyesület közreműködésével  

A csapat tagjai: 
Barta Boglárka, Mitruska Noémi, 

Mocsár Vanessza, Pekk Panna, Balogh Panna, 
Kovács Vivien és Májer Ildikó. 

A csapat felkészítő tanára: Nagy Lászlóné
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IGFK
IRÁNYTŰ 

pályázati lehetőségek

fejlesztési elképzelések

Szerencsejáték Service Nonprofit kft.  
A Nyugdíjas Egyesület az Önkormányzat kezdeménye-
zésére az IGFK technikai közreműködésével támogatá-
si kérelemmel fordult a Szerencsejáték Service Nonpro-
fit kft-hez, Pócspetriben az utóbbi időszakban több 
eseményen is használt Máriapócsi Ifjúsági Egyesület 
tulajdonát képező vontatható Szabadtéri-színpad meg-
vásárlása ügyében. A színpadra kért egy millió forint 
helyett, 500.000.- Ft. adományt kaptunk. Szerencsére, 
és ez úton is köszönet, hogy hozzájárultak a kérelem 
módosításához, így ezen pénzeszközt is, 
a 2016.06.03.-i megemlékező hétvége 
megrendezésére tudjuk majd fordítani.

Nyert a KKETTKK – 56P-02 kódjelű 
„Pócspetri Büszkeségpont” pályázat!
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Pócspetri 
Önkormányzat Hírlevele

Felelős kiadó: Tamás György
www.pocspetri.hu

pmhpocspetri@gmail.com
Főszerkesztő: IGFK

kovjanek@gmail.com

NEA
Egyedi
Kérelem
A Pócspetri 1948-as tragi-
kus eseményeinek, a Pócspetri 
pernek évfordulóján, 2016-06-02-
2016-06-05 időtartam között a 
Pócspetri Nyugdíjas Egyesület, a 
Pócspetri Önkormányzattal, és az 
Iránytű Gazdaságfejlesztő Klubbal 
együttműködve, a határon túli test-
vér-települési és civil kapcsolatok 
bevonásával, nagyszabású megem-
lékező hétvégét, ünnepi program-
sorozatot szervez.
A hatáson túlról érkezett testvér-
települési, és civil küldöttségek 
fogadására, az itt tartózkodás alatt a 
szállás, -étkezés, programok bizto-
sítására; a Pócspetri Események - 
„Emlékezzünk, hogy emlékeztes-
sünk!” - ünnepi program lebonyolí-
tására; valamint a Vadászháznál a 
Nemzeti Összetartozás Napján sza-
badidős, kulturális, gasztronómiai 
program szervezésére az Emberi 
Erőforrások Minisztériumához e-
gyedi kérelmet nyújtottunk be, 
800.000.- Ft.-ra, amit jóvá is hagy-
tak. Ezért, és ez úton is, a döntés 
előkészítőinek, és a meghozóinak 
köszönet és hála.   

Örömmel tudatjuk, hogy a Pócspetri Önkormányzat felkérésére az Iránytű 
Gazdaságfejlesztő Klub által ez év januárjában „Büszkeségpont létre-
hozása, a „Pócspetri ügy” kiállítási anyag elkészítése címmel megírt, és 
beadott pályázatát, az 56-os Emlékbizottság elfogadta, támogatásra 
méltónak találta, és a megvalósításhoz 4.998.000 Ft, azaz négymillió-
kilencszázkilencvennyolcezer forint összegű támogatást ítélt meg. 
A huszonnegyedik órában érkezett 2016.05.04.-én meg a KKETTKK-
56P-02-0001/TL számú támogatói döntés. Pont akkor, amikor a Pol-
gármesteri Hivatal, az Önkormányzat képviselőiből, a testületi tagokból, 
intézményvezetőkből, civil szervezetek képviselőiből álló 2016.06.03. 
ünnepi eseményeket előkészítő operatív bizottság azon vitatkozott, 
szabad e bevállalni a siker reményében, az előzetes, de nem hivatalos 
pozitív visszajelzések alapján, írásos értesítés hiányában egy fejlesztés 
megkezdését, vagy sem. De és szerencsére okafogyottá vált a polémia.
Mintahogyan a támogatási határozat sorszámból is kitűnik, az országban 
elsőként kaptuk meg a lehetőséget „Büszkeségpont” létrehozására!
S ezért, és így egyrészt gőzerővel folytatódhat, a már egyébként is több 
hónapja zajló tevékenység, a „Pócspetri Ügy” kiállítási anyag elkészítése.
Másrészt elkezdődhetett a „Pócspetri Büszkeségpont” kialakításának 
fizikai munkálatai, a Művelődési Ház nagyterme, a Nyugdíjas Egyesület 
kisterme, és a kiszolgáló szociális rész, a teakonyha, és vizesblokk teljes 
körű gépészeti és építészeti felújítása, valamint a tervezett eszközök, be-
rendezési tárgyak beszerzése is. 
Mintahogyan már többször írtuk, a nagyszabású „Emlékhelyes” fejlesz-
tési elképzelés megvalósításának első lépcsője lehet, a Büszkeségpont 
létrehozása, a kiállítási anyag elkészítése, s bemutatása. 
Éppen ezért, az igazán, és őszintén elkötelezett civileknek, a pénzügyi 
háttér megteremtésében, az elő finanszírozásban, a szakmailag is támad-
hatatlan, színvonalas és példaértékű megvalósításban van óriási szerepe!
Az Önkormányzatnak meg így, hogy önerőt, az előkészítő munkákhoz, a 
létesítmény létrehozásához, majd a programsorozat lebonyolításához sem 
kell bíztosítani, a feladata, hogy főszervezője legyen az eseménynek. 
Elérje a két célcsoportot. A témához érzelmileg is kötődő személyeket, 
illetve azon szervezeteket, és képviselőit, akik az ügy iránt elkötelezettek, 
és/vagy a fejlesztési elképzelések megvalósításában segíthetnek.
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