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Ezen a napon 17:00 órai 
kezdettel tartotta Pócs-
petri Község Önkormány-
zata Képviselő-testülete 
az éves közmeghallga-
tását. 
Tamás György polgár-
mester beszámolt a je-
lenlévőknek az önkor-
mányzat 2017. évi gaz-
dálkodásának alakulá-
sáról, valamint a 2018. 
évre tervezett feladatok-
ról. Beszámolójában rész-
letesen kitért az önkor-
mányzati működés min-
den területére, a pályá-
zatokra, a közösségi élet-
re is. A gazdálkodást ille-
tően hangsúlyozta a ta-
karékos, megfontolt gaz-
dálkodást, amit a jövő-
ben is szem előtt tarta-
nak. Örömmel számolt 
be arról, hogy pályázati 
forrásból történt útfelújí-
tás mellett önerőből tud-
ták megoldani a Magyi 
utca burkolattal történő 
ellátását, a takarékos 
gazdálkodás eredmé-
nyeként.  Pályázatok 
közül kiemelte az Egész-
ségház felújítását, mely-
nek megvalósítása elhú-
zódik a következő évre. 

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

A pályázati lehetősége-
ket az önkormányzat i-
gyekszik maximálisan ki-
használni. A közösségi 
élet területén, büszkén 
számolt be arról, hogy az 
önkormányzat és a tele-
pülés civil szervezetei kö-
zött nagyon jó az együtt-
működés.
Dr. Bodnár Zsuzsanna 
jegyző a helyi bevételek 
felhasználásáról, a lakos-
ság széles körét érintő 
jogszabályi változásokról 
tartott beszámolót. Az a-
dók tekintetében hang-
súlyozta, hogy a kintlévő-
ségek behajtására a jö-
vőben minden jogsza-
bály adta lehetőséget 
megtesz az önkormány-
zati adóhatóság.  Köszö-
netét fejezte ki azok szá-
mára, akik rendszeresen, 
időben teljesítik kötele-
zettségeiket. A törvényi 
változásokat illetően tá-
jékoztatta a közmeg-
hallgatáson megjelen-
teket, hogy a helyi ren-
deletekről a Polgármes-
teri Hivatal hirdetőtáb-
lájáról, az önkormányzat 
honlapjáról részletesen 
tájékozódhatnak. 

Képviselő-testületi 
rendkívüli nyílt ülés.
2017. december 19.   

A 2017. év utolsó rend-
kívüli ülésén a Képviselő-
testület döntött az önkor-
mányzat költségvetési 
rendeletének módosítá-
sáról, amit a pótelőirány-
zatok, támogatások, a 
gazdálkodás során szük-
ségessé váló átcsopor-
tosítások indokoltak.
Megalkotta a Pócspetri 
község településképé-
nek védelméről szóló 
16/2017.(XII.20.) rende-
letét, valamint jóvá-
hagyta Pócspetri Köz-
ség Településképi ar-
culati kéziköny-
vét.

 
Minden kedves
Olvasónknak,

Pócspetri település 
élete iránt  érdeklődőknek,

valamint a hírekről, 
az eseményekről 

tudósítóknak, 
áldott és békés

karácsonyi ünnepet 
és hírekben, 

de mindenekelőtt 
egészségben, örömökben
 gazdag új esztendőt kíván

a Szerkesztőség!



Civil és
Intézményi
Harsona!
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A Pócspetri Nyugdíjas Egyesület Énekkara, és 
Hagyományőrző Csoportja a megyei önkormányzat 

és a megyei Nyugdíjas Szervezetek Szövetsége 
Idősek Karácsonyán Nyíregyházán, 

a Magyarok Nagyasszonya Társszékesegyházban 
fellépésével öregbítette a településünk hírnevét. 

  
Orgonajáték fogadta a megyei önkormányzat és a 
megyei Nyugdíjas Szervezetek Szövetsége idősek 
karácsonya elnevezésű rendezvényére érkező 
Pócspetrieket 2017. december 12-én, kedd délelőtt 
Nyíregyházán, a Magyarok Nagyasszonya Társszé-
kesegyházban.
A megnyitóbeszédet Seszták Oszkár, a megyei 
közgyűlés elnöke mondta. Felfödi László, a 
társszékesegyház plébánosa majd Áprily Lajos Kérés 
az öregséghez című versével zárta szavait.
Román Demeterné, a megyei nyugdíjas szövetség 
elnöke a karácsony bibliai jelentőségét taglalva 
rámutatott: Jézus az életével példát, a halálával 
reményt adott minden embernek.
Az idősek karácsonya alkalomhoz illő kulturális 
előadásokban is bővelkedett: betlehemes játékot 
adott elő a Pócspetri Hagyományőrző Csoport,  
meglepetésvendégként pedig Gerendás Péter 
ének- és gitárművész nyűgözte le az ünneplő 
közönséget. A szervezők nem feledkeztek meg az 
50., 55., 60., illetve a 65. házassági évfordulójukat 
ünneplő házaspárok köszöntéséről, akik aján-
dékkal és emléklappal gazdagodtak. KM 

Hagyománnyá vált a telepü-
lésen, hogy a templomi fe-
nyőfák díszítését a település 
híveivel, polgáraival közösen 
végezzük. A karácsonyfa ál-
lítást adventi vásárral és szá-
mos programmal együtt tar-
totta meg Pócspetri Község 
Önkormányzata, Egyház-
községe és a Máltai Szeretet-
szolgálat. 
A közös szervezésben meg-
valósuló Adventi  napon 
megcsodálhattuk iskolás 
gyermekeink Betlehemes 
műsorát, amit követett a 
közös 3. adventi gyertya 
meggyújtása. A délelőtt fo-
lyamán a templomi fenyőfák 
felállítása, közös díszítése, a 
Betlehem megépítése, kará-
csonyi díszek vására és készí-
tése volt a program, miköz-
ben ízletes forralt bort, teát és 
finom lángost kaptak az ad-
venti forgatagon részt vevők. 
A közös ebéd elfogyasztása 
után a délután is mozgalmas 
volt. A Mezőfényi testvér-
település Fúvós zenekarának 
gyönyörű, izgalmas kará-
csonyi koncertje után a helyi 
kántor úr orgonakoncertjé-
ben gyönyörködhettünk. 
Az esti szentmisét követően 
lélekben megtisztulva, a Ka-
rácsony szent Ünnepére fel-
készülten indulhattunk haza, 
hogy otthonunkba is elvigyük 
a Karácsony miszté-
riumát, fényét.

Idősek Karácsonyán Nyíregyházán 

volt. A szilveszteri 
mulatság vidám hangu-
latban, eredményesen 
telt, bízunk benne, hogy 
mindenki jól érezte ma-
gát. A hangulatot a Petri 
Pengetős Citera és Ének-
együttesnek, valamint a 
Petri Nyugdíjas Egyesület 
Férfi dalárdájának fellé-
pése emelte. 
A talpalávaló zenét az 
Ajaki Holdfény Duó szol-
gáltatta.  

Már negyedik alkalom-
mal került megrende-
zésre a bál a Pócspetri 
Község Önkormányzata 
és a Pócspetri Közös-
ségéért Egyesület közös 
szervezésében. 
Az előkészületi és a lebo-
nyolítási munkálatokban 
sokan vettek részt, me-
lyért hálás köszönetüket 
fejezik ki a szervezők. 
Közreműködésük, támo-
gatásuk óriási segítség 

ADVENT
2017. december 17.

Jótékonysági Szilveszteri Bál



IGFK
IRÁNYTŰ 

pályázati lehetőségek

fejlesztési elképzelések

Épül, szépül, megujúl a
Pócspetri Egészségügyi Központ

Egy több mint  két éves elő-
készítői tevékenység ered-
ményeként kezdődhetett el, 
a jelenleg is gőzerővel zajló 
építési, kivitelezési munkála-
tok. A pályázat elkészítése, 
beadása, elbírálása, majd a 
támogatási szerződés meg-
kötése is hosszú időt, és sok e-
nergiát igényelt.  Szerencsé-
re a projektmenedzseri fela-
datokat felvállaló, és ellátó 
szervezet a SZSZBMFÜ Non-
profit Kft. munkatársai nagy 
szakértelemmel, és türelem-
mel segítették ezt a folyama-
tot, s működnek közre a meg-
valósítás során.
A támogatói okirat kézhezvé-
telét követő időszak sem volt 
zökkenőmentes. Az építésü-
gyi hatóság a helyi települési 
rendezési tervben foglalt jö-
vőbeni Iskola utcai szélesítési 
terv miatt nem járult hozzá az 
első szándék szerinti orvosi és 
védőnői rendelői bejáratok-
hoz csatlakozó szélfogó bőví-
téséhez. Így és ezért az épület 
eredeti alapterületét nem 
változtathatva a belső helyi-
ségek átalakításával kellett 
megtalálni a funkciókhoz és 
az előírásokhoz leginkább il-
leszkedő műszaki megoldá-
sokat. Majd csak ezt követő-
en lehetett elindítani a köz-
beszerzési eljárást, amely szin-
tén elhúzódott.

Az eljárás eredményeként vi-
szont a nyertes kivitelező a 
VILU-PET 2000 Kft., és alvállal-
kozói a kedvező időjárásnak 
is köszönhetően jó ütemben 
végzik az épület átalakítását, 
felújítását. Olvasóink, telepü-
lésünk lakói szeme láttára 
napról, napra formálódik, 
szépül a létesítmény. 
A kivitelezők a megrendelő-
vel, az önkormányzattal, a 
polgármester úrral, folyama-
tosan, de az orvosnővel, és 
védőnővel is rendszeresen 
egyeztetnek és igyekszenek 
a tervmódosítást nem igény-
lő felmerülő igényeknek is az 
építésügyi szabályok betar-
tásával megfelelni.
Az Iránytű Gazdaságfejlesztő 
Klub a projekt nyilvánosságá-
nak biztosítására kapott 
megbízást. Ennek keretében 
a projekt tábla elkészítésén 
és kihelyezésén, valamint a  
kommunikációs célra alkal-
mas fotó dokumentáció ké-
szítésén túl, nyitottunk a tele-
pülésünk honlapján az Ön-
kormányzat aloldalon egy-
egy menüpontot, ahová 
minden érdemi információt 
feltöltöttünk. 
Így a Petri Hírek cikkein túl, a 
www. pocspetri. hu „Közbe-
szerzés”, és a „Pályázatok” 
menüpontjaiból is tájéko-
zódhatnak az érdeklődők.

Petr
i Hírek

3.o.

Már a korábbi lapszámainkban is örömmel 
tájékoztattuk a Tisztelt Olvasóinkat az Önkormányzat 
Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése 

Pócspetriben, az Egészségügyi Központ felújítása 
(TOP-4.1.1-15-SB1-2016-00003) támogatási kérelme 

hatvan millió forint támogatásban részesült.

NEA
2018 év 

Az alábbi kollégiumokhoz le-
het a jogszabályokban és a 
pályázati útmutatóban fog-
laltaknak megfelelt civl szer-
vezeteknek a pályázataikat 
benyújtani:
 Nemzeti összetartozás 
kollégium; 
 Közösségi környezet 
kollégium;
 Mobilitás és 
alkalmazkodás kollégium;
 Társadalmi 
felelősségvállalás kollégium;
 Új nemzedékek jövőjéért 
kollégium;
Benyújtási határidők: 
2018.01.15 - 2018.01.31.
Támogatási időszak kezdő 
időpontja: 2018.04.01.
Támogatási időszak záró 
időpontja: 2019.03.31.
Elnyerhető: 100.000.- től, 
3.000.000.- HUF-ig
Mintahogyan a korábbi 
években is, a településünk 
civil szervezetei által 
beadott pályázatokról, és 
azok megvalósításáról 
folyamatosan és 
részletesen 
beszámolunk.

Ez évben is kiírásra 
kerültek a Civil 

szervezetek működési 
célú és programok

támogatása pályázatok
NEA-18-M - NEA-18-SZ



Az Iránytű Gazdaságfejlesztő 
Klub (IGFK) a 2017-es eszten-
dőre is megbízást kapott a 
Pócspetri Önkormányzattól a 
települési honlap kezelésére, 
havi hírlevél szerkesztésére, és 
pályázatokhoz köthető álta-
lános projektmenedzseri és 
településmarketing felada-
tok ellátására. 
 Ennek keretében az IGFK 
által létrehozott települési 
honlapot  www.pocspetri.hu
folyamatosan frissítjük. Az 
Önkormányzat, a Polgármes-
teri Hivatal által kötelezően a 
feladatellátáshoz köthető, és 
az általános tájékoztatás cél-
jából átküldött anyagokat, 
helyi rendeleteket, felhíváso-
kat, hirdetményeket, gyakor-
latilag rögtön, maximum 24 
órán belül feltöltjük. 
 Az önkormányzat és/ 
vagy intézményei, valamint a 
civil szervezetek, és magán-
személyek által biztosított, és 
az Interneten található tarta-
lom alapján, havi rendszeres-
séggel akár elektronikus úton 
terjeszthető, de nyomdai elő-
állításra és/vagy nyomtatás-
ra is alkalmas formátumú la-
kosságot tájékoztató hírleve-
let, a Petri Híreket rendszere-
sen összeállítjuk, és letölthető 
pdf. formátumban a honlap-
ra feltöltjük.
Kérésünkre az Önkormányzat 
3-3 példányban az elmúlt két 
évfolyam lapszámit, kinyom-
tatta, dossziéba lefűzte, és a 
Hivatal titkárságán, a Nyug-
díjas Egyesület Klub-helyisé-
gébe, valamint az Iránytű 
Gazdaságfejlesztő Klub Tele-
házában, a digitális világ-
ban kevésbé jelenlévők szá-
mára is elérhetővé tette. 

A pályázatokhoz köthető ál-
talános projektmenedzseri és 
településmarketing felada-
tok ellátása keretében az 
alábbiakat végeztük:
Az aktuális Önkormányzati, 
intézményi, és civil szerveze-
teket, vállalkozókat és a 
lakosságot is érintő pályázati 
felhívások, kiírások megosztá-
sa az érintettekkel a jelen 
hírlevél, a Petri Híreken keresz-
tül főleg, az „Iránytű” állandó 
rovat segítségével történik.
Pályázatok előkészítése, ké-
szítése: Pócspetri esetében 
tevékenyen közreműköd-
tünk az Egészségügyi Köz-
pont felújítására készített pá-
lyázat beadásába. Mivel ez 
sikeresnek bizonyult, így hat-
vanmilliós támogatást kapott 
az önkormányzat. Ezért to-
vább folytattuk a segítő tevé-
kenységünket a támogatási 
szerződés megkötéséig.
Jelenleg is tartanak a felújí-
tási munkálatok, amelyben 
pedig a nyilvánosság biztosí-
tási feladatokat látjuk el.
A Pócspetri Nyugdíjas Egye-
sület számára, mind a műkö-
désre, mind a szakmai prog-
ramra sikeresen elkészítettük 
a pályázataikat, és közremű-
ködtünk a megvalósításban.
A Pócspetri Nyugdíjas Egye-
sület NEA-KK-17-M-0282, és a 
NEA-KK-17-SZ-0297 pályázati 
azonosítószámú támogatás 
elszámolásának elkészítése, 
és benyújtása pedig ez évi, a 
következő nyugodt, ráérős 
téli hónap feladata.
A településmarketing: a tele-
pülési honlap frissítése, a havi 
hírlevél szerkesztése munka 
végzésénél is megjelenik; va-
lamint a kulturális programok 
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szervezésénél, és a hagyo-
mányőrző kisközösségek te-
vékenységénél tovább erő-
södött a „Pócspetri, a zenélő 
falu” szlogen elmélyítése.
Az egyesületünk 2017 évben 
is részt vállalt Máriapócs vá-
ros, és más település EU-s, és 
hazai forrásból megvalósuló 
programok, fejlesztési elkép-
zelések kidolgozásában, le-
bonyolításában, megvalósí-
tásában is.
Máriapócson egy Vidéki Épí-
tészeti Örökség Megújítása 
program keretében az IGFK 
szervezésében, helyi civil szer-
vezetek bevonásával az a-
lábbi szakmai napok kerültek 
megrendezésre:
 „Megemlékezés, Ősök, és 
Hősök tisztelete” (2017. már-
cius 15);
 „Helyi Költők Köszöntése, 
Költészet Napi Ünnepi Műsor” 
(2017. április 11.);
 „A fogathajtás, a lótartás, 
és a kapcsolódó mestersé-
gek története Máriapócson” 
könyv és kiállítási tablók elké-
szítése, és bemutatása (2017. 
április 22-én, Máriapócs Hun-
garicum Vendégházban, 
majd április 28-án a Civilek 
Háza átadásán).                                                                                      
Az eseményeken az egyéb-
ként is színes kulturális progra-
mokat gazdagította Iránytű 
Klub - zenekarának, a Petri 
Pengetős Citera és Ének-
együttesnek fellépése, vala-
mint a Pócspetri Nyugdíjas 
Egyesület „Mint régen a fo-
nóban”című hagyományőr-
ző műsora. Az általunk készí-
tett könyv és a kiállítási tablók 
pedig petri, s petrihez 
kötődő embere-
ket is bemutatnak.

Tájékoztató az Iránytű Gazdaságfejlesztő Klub 
2017 évi munkájáról, tevékenységéről

Honlap - Hírlevél - Pályázatok - Programok - Események



A közös pályázat beadásá-
nak reményében, az egyhá-
zak és civil szervezetek közös-
ségfejlesztő tevékenységé-
nek bővítése pályázati lehe-
tőségről tájékoztattuk Szenes 
István atyát, Pócspetri plébá-
nosát.
Elutasítást kaptunk, de és mi-
vel az egyesületünk korábbi 
években, a kistérségben 10 
helyszínen segítséget nyújtott 
különféle egyházak templom 
felújítási programájban, és 
más egyházi-civil programok 
megvalósításában, így a kö-
vetkező fél, akit megkeres-
tünk azonnal és örömmel mű-
ködött együtt.
Ezért ”A társadalmi kohézió e-
rősítése és a közösségfejlesz-
tő tevékenységek bővítése 
Nyírkátán” projektet is kon-
zorciumi partnerként -közös 
örömünkre-, eredményesen 
kidolgoztuk. Megkaptuk a tá-
mogatói határozatot, meg-
kötöttük a szükséges szerző-
déseket, s a következő két év 
(!) feladata lesz a sokszínű 
projekt számtalan program 
elemének színvonalas meg-
valósítása.
Tavaly előtt a „Pócspetri 1948 
-as tragikus eseményeinek, a 
Pócspetri pernek, a Kommu-
nizmus üldözöttjeinek, Emlék-
hely – Emlékpark – Keresztút 
létrehozása, építése” cím-
mel, egy kiemelt nagy projek-
tet is előkészítettünk. 
2017-ben ezt az anyagot a 
polgármester úrral egyeztet-
ve átdolgoztuk, aktualizáltuk. 
Mindezen elképzeléseket, 
terveket beszerkesztettük, és 
500 példányban nyomdai ú-
ton színvonalasan megjelení-
tettük a PÓCSPETRI (múlt, 
jelen, jövő) kiadványba. 
Így és ez úton is minden helyi 
döntéshozóhoz, a település 
fejlesztése, a téma iránt ér-
deklődőhöz, és az esetleges 

támogatókhoz, magasabb 
szintű politikai döntéshozók-
hoz is eljuthattak Pócspetri te-
lepülés témához illeszkedő 
fejlesztési elképzelései. 
Ezen projekt keretében, -és 
ettől függetlenül is-, az év kie-
melkedő eseménye volt a 
Pócspetri Önkormányzat, és 
intézményei, a Nyugdíjas E-
gyesület, a MEMENTÓ Alapít-
vány valamint az Iránytű 
Gazdaságfejlesztő Klub szer-
vezésében:
 2017.06.03-án, az 1948. 
június 3.-án Pócspetriben tör-
tént tragikus eseményre, ál-
dozataira emlékező ünnep-
ség megtartása. A tisztelet 
koszorúinak elhelyezése az 
ártatlanul elítélt Asztalos Já-
nos plébános, valamint a ha-
lálra ítélt és kivégzett Király-
falvi (Kremper) Miklós, és a 
többi áldozat emléktáblájá-
nál.
 2017.07.01-én az „Emlé-
kezzünk, hogy emlékeztes-
sünk” – út. Az újratemetést 
megelőző programként egy 
ötven fős csapattal látoga-
tás az Országházba, a Terror 
Háza Múzeumba, koszorúk 
elhelyezése Feldebrőn, Asz-
talos János plébános sírjainál.
 2017.07.08-én az 1948 
legnagyobb politikai peré-
ben, a „Pócspetri ügyben” 
halálra ítélt, és kivégzett Ki-
rályfalvi Miklós mártír ünne-
pélyes újratemetése. A szer-
vező csapat felkérésére az 
IGFK készítette el az emlék-
műsort. Az „Emlékezzünk, 
hogy emlékeztessünk” az 
Iránytű Klub – zenekar zenés 
irodalmi - történelmi műso-
rában, a tragikus események 
színhelyén, a Hivatal épületé-
nél közreműködött: a Nyug-
díjas Egyesület Népdalköre, 
a Katolikus Énekkar, a Va-
dászdalárda, és az Általános 
Iskola ének és tánckara.
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A versekkel, dalokkal, és a 
történelmet hétköznapi kön-
tösbe öltöztető összekötő szö-
vegekkel felidéztük, a tragi-
kus eseményeket, és az ezt, 
majd az 56-ot követő meg-
torlás áldozatainak az érzése-
it, a zsarnoksággal szembe-
szállók küzdelmeit, a minden-
kori diktatúra elutasítása, a 
szabadságvágy s a szeretet  
jegyében.
 217.08.04-én elsősorban a 
településünk életében jelen-
tős eseményén, az újrate-
metés megszervezésében, és 
lebonyolításában aktív szere-
pet vállalókkal, egyfajta „ju-
talom útként” Lillafüred cso-
dálatos látnivalóit és Mis-
kolctapolcán a barlangfür-
dőt fedeztük fel. 
Az IGFK által írt eredményes 
pályázatnak is köszönhetően 
a Magyar Művészeti Akadé-
mia támogatásával a II. 
Nemzetközi Hagyományőrző 
Zenei - Tánc és Alkotótábor 
Pócspetriben esemény 2017. 
07.02.- 07.09.-én volt. Négy (!) 
országból érkeztek alkotók. 
A záró kiállításon az IGFK a 
legfiatalabb és a legmesz-
szebbről érkezett alkotóknak 
külön díjakat ajánlott fel. 
Nem csak ezen alkalommal 
fogadtunk a határon túlról ér-
kezetteket, hanem minden 
jelentősebb rendezvényün-
kön jelen vannak küldöttsé-
gek, illetve mi is rendszeresen 
részt veszünk a határokon túli 
eseményeken. 
Továbbá újra és egyre aktí-
vabban jelen vagyunk kerék-
páros, turisztikai rendezvé-
nyeken, eseményeken is, 
amit erősíteni kívánunk. 
A 2018-ra tervezett program-
jainkat a következő évad-
nyitó lapszámban mutatjuk 
majd be.
Kovács János 
IGFK elnöke
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milliárd forint vidékfejlesztési 
forrást különített el, azonban 
a beérkezett igényekhez iga-
zodva a tárca a keretösszeg 
megemeléséről döntött.
Ennek köszönhetően első kör-
ben összesen 628 kérelem ré-
szesült pozitív elbírálásban, 
mintegy 28 milliárd forint ér-
tékben. Tekintettel arra, hogy 
a Vidékfejlesztési Program 
keretében beadott kérelmek 
elbírálása folyamatosan zaj-

lik, a támogatott projektek 
száma és a támogatás össze-
ge tovább növekszik majd.
A külterületi helyi közutak fej-
lesztése esetében a maximá-
lisan elnyerhető támogatás 
összege 100 millió forint volt.
Az önkormányzati utak kar-
bantartására beszerezhető 
erő- és munkagépek eseté-
ben az egyénileg pályázók 
legfeljebb 10 millió forint, kon-
zorciumi formában pályázók 
20 millió forint vissza nem térí-
tendő támogatásból gazdál-
kodhatnak.
A Miniszterelnökség felhívja a 
figyelmet, hogy a nyertes pá-
lyázók kérelmei az ügyfélka-
pujukon hamarosan a „jóvá-
hagyott” státuszba kerülnek, 
a támogatói okiratokat az 
érintettek elektronikus úton 
kapják meg, folyamatosan.
forrás: 
kormany.hu

Újabb támogatásnak örül-
hetnek a vidéki önkormány-
zatok. A Vidékfejlesztési Prog-
ram keretében első körben 
több mint 28 milliárd forintot 
biztosít a Miniszterelnökség a 
külterületi helyi közutak fej-
lesztéséhez, valamint az ön-
kormányzati utak karbantar-
tásához szükséges erő- és 
munkagépek beszerzéséhez.
A Miniszterelnökség eredeti-
leg erre a célra mintegy 18,4 

Több mint 28 milliárd forinttal támogatja a Miniszterelnökség
a külterületi utak fejlesztését

A Kölcsey TV 
december 15-én

tudósított a Pócspetri 
önkormányzat

„szeretetcsomagjáról”.

Több mint 1 millió forint 
értékben összesen 540 

úgynevezett
szeretetcsomagot készített 
Pócspetri önkormányzata.

A karácsonyi ajándék 
alapvető élelmiszereket 
tartalmaz. A településen 
élőknek nagy segítség az 

önkormányzat által elkészített 
és megvásárolt csomagok 
eljuttatása még az ünnepi 

időszak előtt. 

http://kolcseytv.hu/
szeretetcsomag/

A Pócspetri 
Felnőtt Betlehemes 
Társulat szereplése

A Pócspetri Gondozási 
Központban tartott 

karácsonyi ünnepségen már 
többéves hagyomány, hogy 

a helyi felnőtt betlehemes 
csoport ellátogat az 

otthonba, hogy a lakóknak 
előadják a betlehemes 

játékot. 
A Pócspetri Felnőtt 

Betlehemes Társulat nem 
csak helyben, a Gondozási 

Központban, és a 
Templomban lépett fel,

hanem vendégszerepelt 
több helyen, így 

Nyírbogáton, valamint 
Nyíregyházán a római 

katolikus templomban is. 


