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2016.március 8.
Előkészületek a
Május 1.-i majálishoz Nemzetközi Nőnap
A Pócspetri Községi
Önkormányzat szeretné
hagyománnyá tenni
a Május 1.-hez
kapcsolódó majálist.
Hasonlóan, mégis kicsit
másképp kívánjuk
megszervezni,
mint az elmúlt évben.
2016. április 30.-án
szombaton kerülne sor
a főzőversenyre,
a football mérkőzésekre
valamint a település
kézműves termékeinek
bemutatójára, vásárára.
2016. május 1.-ét,
vasárnapot az
elmaradhatatlan zenés
ébresztővel kezdi a
Pócspetri Hagyományőrző
zenekar.
Ezen a napon a délelőtti
ünnepi szentmisét követően
köszöntik az édesanyákat
az óvodások, az iskolások.
A részletes programokról
hamarosan
tájékozódhatnak a
plakátokról, meghívókból.
Addig is szerveződhetnek
a főzőcsapatok és a foci
csapatok. HAJRÁ!
Kérjük tegyék szabaddá
Magukat ezen a két napon,
hogy együtt örüljünk a
tavasznak, az ízletes
étkeknek és egymásnak!

„Milyen jó lenne, ha az év
minden napja
Nőnap lehetne!”
A Nemzetközi Nőnap alkalmából a
település intézményeinek minden
női dolgozóját, nyugdíjasát köszöntötte Tamás György polgármester úr és Dr. Juhász Szabolcs
jegyző úr. A gyönyörűen pompázó
virág, a köszöntő szavak és a
kedves vers mellé egy kis vendéglátást is kaptak a szép hölgyek, amit
a férfi vendéglátók személyesen
kínáltak minden jelenlévő kedves
nőnek, akik meg is jegyezték:
„Milyen jó lenne, ha az év minden
napja Nőnap lehetne!”
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Az 1848-as
Szabadságharc
és Forradalom
Emléknapja
2016. március 15.
A település hagyományihoz híven
Királyfalvi Miklós Katolikus Általános Iskola aulájában került sor az
ünnepélyre, amit a 7. osztályos
tanulók az 1848. március 15. dicső
napjára, a Szabadságharc és Forradalom hőseire emlékező műsora
tett méltóvá e napon.
A tanulók felkészítő tanárai Koós
Éva és Terdik Anett pedagógusok
voltak, gitárkísérettel közreműködött Baloghné Kövesdi Anita és
Tündik Ildikó pedagógusok.

2016. március 20.- Keresztút
„Szemléld a keresztet, melyet a vállamra tesznek,
és amelynek súlya oly nagy,
mégis Szeretetem a halhatatlan lelkek iránt túltesz ezen.
Lelkek, kik szerettek Engem, mérjétek
szenvedéseiteket ahhoz a szeretethez, amelyet Hozzám hoztok,
és ne engedjétek, hogy bármely kislelkűség eloltsa ezt a lángot.”

A Pócspetri Községi Önkormányzat Képviselő-testülete és az Önkormányzat Hivatalának munkatársai is részt vettek ezen a napon a
Templomtól a Köztemetőig tartó
Keresztúton. Mi is a Keresztút?
Jézus körülbelül másfél kilométeres úton - Pilátus palotájától a
Golgotáig - hordozta a keresztet.
A hagyomány szerint Szűz Mária
gyakran 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
képhez haladva lélekben a Jeruzsálemi Keresztutat járják végig.
Jézus szenvedésére emlékezve
Önkormányzatunk képviselői a II.
stációnál vették vállukra a szent
terhet, akkor, amikor „Jézus vállára
veszi a keresztet”
A stáció elmélkedését Tamás
György polgármester úr tolmácsolta a Keresztúton résztvevő hívek
felé.
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„Amit látsz, az a hír, amit tudsz, az a háttér,
amit érzel, az a vélemény” - Lester Markel

Petr
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Királyfalvi Miklós Katolikus
Általános Iskola eredményei
Iskolánk tanulói a 2015-16-os tanév eddig eltelt időszakában számos
tanulmányi versenyen vettek részt, ahol az alábbi eredmények születtek:
Alsós tanulóink ősszel a Nyírvasváriban megrendezett szavalóversenyen
vettek részt. Felsős tanulóink a Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos
Gimnázium által meghirdetett levelezős versenyen vettek részt német
nyelvből, ill. matematikából. A 7. o-ból Balogh Panna és Májer Ildikó, a 8.
o-ból Linzenbold Noémi és Andicsku Vivien a döntőbe jutottak a német
nyelvi versenyen. Matematikából Balogh Panna és Kovács Vivien 7. o
tanulók szintén a döntőbe jutottak.
Történelemből megyei szintű versenyen a középmezőnybe végzett
Balogh Panna, Májer Ildikó és Kovács Vivien 7. o-os tanuló.
Szintén ezen tantárgyból országos levelezős versenyen – Dicsőséges
várak és híres uraik –iskolánk két csapata is indult az 5. osztályos tanulók
közül, ahol a következő eredmények születtek:
9. hely: Rapotyi Jázmin, Nagy Réka, Illés Bence, Linzendold Martin
12. hely: Császár Milán, Kiss Bence, Rocska Gergő
Természetismeretből Kerékgyártó Kinga 5. o tanuló a Nyíregyházán
megrendezett megyei szintű versenyen a Bem József Általános Iskolában
az előkelő 1. helyezést érte el.
Ugyanezen versenyen Rocska Gergő a 10. Linzenbold Martin a 12.
Tündik Kinga a 20, míg Szílvási Szabina a 21. helyen végzett.
Az országos természetismereti levelezős csapatversenyen iskolánk 7-8.
osztályos tanulóinak csapata a 11. helyen végzett (30 csapatból).
A Nyírbátori Báthory István Katolikus Gimnázium által rendezett
anyanyelvi versenyen Vitéz Liliánna 7. o tanuló az 1. helyen végzett.
A Nyírbátori Református Általános Iskola szövegértési versenyén Vitéz
Liliána Izabella 7.o. tanuló 4. helyezést, és Kovács Vivien 7. o tanuló a 5.
helyezést érte el.
Iskolánk tanulói sportversenyeken is eredményesen képviselik
intézményünket, ebben a tanévben az alábbi eredményeket érték el
labdarúgásban:
-2015. nov. Diákolimpia Futbal IV. korcsoport fiú körzeti döntő: 3. hely
-2015. nov. Szent István Kupa IV. korcsoport fiú:3. hely
-2015. dec. Szent István Kupa IV. korcsoport lány: 1. hely
-2016 ápr. Diákolimpia III. korcsoport fiú körzeti döntő: 4. hely
-2016. ápr. Diákolimpia III-IV. korcsoport lány körzeti döntő: 1. hely
A csapat a tavasz folyamán a megyei döntőben fogja képviselni
körzetünket. Tagok: Balogh Panna, Barta Boglárka, Kovács Vivien,
Májer Ildikó, Mitruska Noémi, Mocsár Vanessza, Pekk Panna.

Fiatal Költők Kulturális Követe
A kolozsvári Reményik Sándor Kör a Fiatal Költők Kulturális Követe
címet adományozta a Pócspetri kötődésű Egri László költőnek (1988), aki
Hajdúszoboszlón él és alkot. Az indoklás szerint Egri László költő, író a
Polikróm folyóirat alapító-főszerkesztőjeként olyan művészeti szócsövet
hozott létre, amely összefogja a Kárpát-medence magyarságának fiatal
alkotói körét. A folyóirat 2013-ban kezdte meg működését, azóta hat
lapszáma jelent meg. Szerzői között felvidéki és erdélyi diákok egyaránt
megtalálhatóak. A szerkesztőség irodalmi pályázatok kiírásával nyújt
gyakori lehetőséget a publikálásra. Egri László az írás mellett dedikált
könyvritkaságok gyűjtésével is foglalkozik. Egy hajdúszoboszlói középiskola történelem-magyar szakos pedagógusa. (Forrás: royalmagazin.hu)

Civil és
Intézményi
Harsona!
Petri Pengetős
Citera Zenekar, és a
Panoráma Világklub
2016. március 12.-én 18.00 órától a
Panoráma Világklub nagyszabású
rendezvényén, Máriapócson az
Emmanuel-Házban a fellépésével
nagy és osztatlan sikert aratott a
Petri Pengetős Citera Zenekar.
Az eseményen részt vett továbbá
Vásárosnaményból az Esze Tamás
nyugdíjasklub; Vajdaságból, a Tornyosi Tamburazenekar; Kárpátaljáról a Beregszászi Dixieland; Erdélyből Koltóról a Somfavirág néptáncegyüttes, és Máriapócsról a
Fodorina asszonykórus.
A Panoráma Világklub civilhálózata az elmúlt tíz esztendőben egyfajta szellemi hídként - létrehozta a kapcsolatteremtés és az
együttműködés lehetőségeit a Kárpát-medence magyarsága és a
világba szétszóratott honfitársaink,
valamint Magyarország és a magyarság iránt rokonszenvet érző
nemzetek fiai között.
Társklubjainak száma meghaladja
a száznyolcvanat, átölelve öt kontinens 85 országát, államát. Magyarországon, a budapesti központon
kívül több mint félszáz társklub
működik a régiókban, a megyékben
és a településeken.
Fórumaikon, rendezvényeiken a
magyar értékek és teljesítmények
közvetítése, Magyarország jó hírnevének erősítése a cél. Kiemelt
eseményük az évenkénti Magyar
Világtalálkozó rendezvénysorozata, amelyen közéleti-, művészeti- és
civilelismerések is átadásra kerülnek. A máriapócsi rendezvényt egy
kötetlen beszélgetés,
és egy finom va- Petri Hírek
csora zárta.
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IRÁNYTŰ

pályázati lehetőségek
fejlesztési elképzelések

TÖRTÉNELMI EMLÉKHELY LESZ
A PÓCSPETRI POLGÁRMESTERI HIVATAL
AZ EGYKORI IRINYI KÚRIA!!!
A Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság
35/2016. számú határozatával úgy döntött,
hogy az 1948-as események jelentősége
miatt támogatja és kezdeményezni fogja a
Pócspetri Polgármesteri Hivatal épületének
(egykori Iriny-kúria)
történelmi emlékhelyé nyilvánítását.
1992. június 3-án, a Pócspetri
emlékünnepségen, Dr. Boros Péter,
mint belügyminiszter, Antal József
miniszterelnök úr, és a kormány
névében és képviseletében érkezett a településünkre, abból a
célból, ahogyan Ő fogalmazott:
„hogy fejet hajtsak az áldozatok
emléke, a sokat szenvedettek, és az
egész falu polgárai előtt”.
Most 2016. március 10.-én elkészítettünk egy előterjesztést, és megküldtük Dr. Boross Péternek, a
Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti
Bizottság elnökének, a történelmi
emlékhellyé nyilvánítással kapcsolatban.
A Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti
Bizottság (NEKB) pedig már a
legutóbbi, 2016. március 23.-án
megtartott soros ülésén önálló
napirendi pontban tárgyalta a
Pócspetri Polgármesteri Hivatal
épületének az egykori Irinyi-kúria
történelmi emlékhellyé nyilvánítását kezdeményező kérelmünket.
A Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti
Bizottság 35/2016. számú
határozatával úgy döntött, hogy az
1948-as események jelentősége
miatt támogatja és kezdeményezni
fogja a Pócspetri Polgármesteri
Hivatal épületének az egykori
Irinyi-kúria történelmi emlékhellyé
nyilvánítását.

Ez úton is köszönetünket szeretnénk kifejezni Dr. Boross Péternek,
a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti
Bizottság elnökének, és a Bizottság
tagjainak.
A történelmi emlékhelyek az emlékezet olyan fontos helyszínei,
amelyek nemzeti, felekezeti, regionális vagy kisebbségi szempontból
kiemelkedőnek minősülnek.
Bár gyakran fontos építészeti
alkotások, nem elsősorban műemléki szempontok alapján számítanak jelentősnek, hanem kiemelkedő történelmi szerepük miatt.
Lehetőséget nyújtanak arra, hogy a
hozzájuk ellátogatók számára megtapasztalhatóvá tegyék a magyar
történelem sorsfordító eseményeit,
tragédiáit, de dicső pillanatait is.
Hazánkban jelenleg 47 ilyen helyszín található.
(Csak ízelítőül néhány: Budapest
Andrássy út 60.; Batthyány örökmécses; Corvin köz; Eger, Esztergom, Kőszeg vár; Komárom erődrendszer; Muhi Csata Emlék-mű;
Fertőd Esterházy, Gödöllő Grassalkovich kastély; Máriapócs kegytemplom és bazilita monostor;)
Reményeink szerint a Kormány a
NEKB javaslatát elfogadja és
stílszerűen a 48.-ik a Pócspetri
Polgármesteri Hivatal épülete, az
egykori Irinyi-kúria lesz.

IGFK

Kérnénk
a Tisztelt
leendő
együttműködő
partnereket, a tervezett
„Pócspetri Büszkeségpont” kiállítási anyag létrehozásában közreműködni
szíveskedjenek.
A „Pócspetri 1948-as tragikus
eseményeinek, a Pócspetri pernek,
a kommunizmus üldözöttjeinek,
Történelmi Emlékhely, Emlékpark,
Keresztút, létrehozása, építése”
projekt megvalósítás első lépcsője,
a Művelődés Ház - Teleház épületében, a „Pócspetri – Büszkeségpont”
létrehozása, a Kiállítóhelység kialakítása, és „Pócspetri ügy” kiállítási anyag elkészítése, s bemutatása. A kiállítási tablókon mutatnánk
be: az adott történelmi kort, az
iskolák államosítását; a tragikus
helyi eseményt; a rögtönítélő
bíróságot, a koncepciós pert; a
szégyenteljest politikai szerepvállalókat; a Hősöket és Áldozatokat; Ember Judit filmrendezőt; az
elégtétel folyamatát; valamint a
papi hivatást választó helyiek életútjait.
Az „Emlékezzünk, hogy emlékeztessünk!” - ünnepi műsor
keretében a „Büszkeségpont”
ünnepélyes átadásának tervezett
időpontja: 2016. 06. 03. 13.00
Rövid a rendelkezésre álló idő,
ezért kérünk mindenkit, akihez
eljut a felhívásunk a kovjanek
@gmail.comra a témához illeszkedő fotókat leírásokat
minél előbb eljutek
i Hír
Petr
tatni szíveskedjen.
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A nyírbátori rendőrök a feltételezett tettest a
bejelentést követő két órán belül azonosították
és elfogták.
A Nyírbátori Rendőrkapitányság rablás bűntett kísérlet elkövetésének
megalapozott gyanúja miatt folytat nyomozást K. Norbert 19 éves
pócspetri lakos ellen.
A rendelkezésre álló adatok szerint a gyanúsított 2016. március 9-én 9 óra
körüli időben arcát sállal eltakarva bement egy 69 éves idős asszony
házába, akire kést szegezett.
A sértett ijedségében kiabálni kezdett, majd a telefonját a kezébe vette,
hogy azon keresztül segítséget kérjen. A férfi végül értékek megszerzése
nélkül elmenekült a helyszínről. A nyírbátori rendőrök a feltételezett
tettest a bejelentést követő két órán belül lakásában elfogták, a
rendőrkapitányságra előállították és gyanúsítottként kihallgatták.
A férfi a sértett házától való menekülés közben a bűncselekmény
elkövetéséhez használt kést és a sálat eldobta, melyeket a rendőrök
megtaláltak és lefoglaltak.
A terhelt beismerte a bűncselekmény elkövetését. Vallomásában azt
nyilatkozta, hogy aznap nem volt cigarettája, ezért elhatározta, hogy
erőszakkal fog szerezni magának. A Nyírbátori Rendőrkapitányság
munkatársai a gyanúsítottat őrizetbe vették és előterjesztést tettek előzetes
letartóztatásának ügyészi indítványozására.

Várhatóan nyár elején újranyitják
a GINOP-1.2.2 és a GINOP-1.2.1 felhívásokat!
A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program legnagyobb
népszerűségnek örvendő, elsősorban gép-és eszközbeszerzést,
infrastrukturális és ingatlan beruházást támogató pályázatok újranyitása
nyár elején várható. A GINOP-1.2.1-15 és GINOP-1.2.2-15 pályázatok
keretében 50-500 millió Ft, illetve 5-50 millió Ft között igényelhetnek
támogatást a pályázni kívánó vállalkozások fejlesztéseik megvalósításához.
A tavalyi év során kerültek meghirdetésre a GINOP-1.2.2-15 és GINOP1.2.1-15 azonosítószámmal rendelkező pályázatok azzal a céllal, hogy
elősegítsék a KKV-k kapacitásbővítését. A GINOP-1.2.2-15 felhívás
keretei között 5 és 50 millió Ft, míg a GINOP-1.2.1-15
felhívás keretei között a támogatást igénylők 50 és 500
millió Ft közötti vissza nem térítendő támogatási összegre
nyújthatták be az igényeiket.
Támogatható tevékenységek: eszközbeszerzés; telephelyfejlesztés (kivéve: ingatlan vásárlás); honlapfejlesztés, információs technológiafejlesztéshez kapcsolódó hardverek beszerzése; információs technológiafejlesztéshez kapcsolódó szoftverek beszerzése; gyártási
licenc; gyártási know-how beszerzése; megváltozott
munkaképességű személyek foglalkoztatása esetén
kapcsolódó eszközök, infrastrukturális és ingatlan
beruházások (akadálymentesítés), információs technológia-fejlesztés.

Mende
mondák
helyett: a tények!
„Nem lett időben
beküldve a Pályázat!”
Az a hír járja, hogy „nem lett
időben beküldve a Pályázat!”
Arról nem szól a fáma, hogy pontosan melyik, és milyen pályázat, és
hová nem lett időben elküldve, az
erről szóló szóbeszéd nem tartalmaz részleteket, konkrétumokat.
A szerkesztőség viszont különösen
az Iránytű Gazdaságfejlesztő Klub
közreműködésével készített, készülő Önkormányzati, és civil szervezeti pályázatokkal kapcsolatban
bátran állíthatja, hogy ez idáig
minden határidő figyelembe lett
véve, és be lett tartva!
Csak a példa kedvéért, és stílszerűen a büszkeség okán, a „Pócspetri
Büszkeségpont” pályázatunk beérkezési sorszáma: 001
Azaz az országban elsőként készítettük el, és nyújtottuk be!
Természetesen ez nem jelenti azt,
hogy a bírálat során elsőként támogatásra is ítélik, de az időbeni
beküldés mindenképpen növeli a
nyerési esélyeket.

Építési telek
Pócspetri, Honvéd u. 4. szám
alatti közműves építési telek
eladó. A telek területe 2739 nm.
Érdeklődni: Mikula György
Máriapócs, Selyem u. 65.;
+36-70/402-5815

Pócspetri
Önkormányzat Hírlevele

Felelős kiadó: Tamás György
www.pocspetri.hu
pmhpocspetri@gmail.com
Főszerkesztő: IGFK
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