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A tartalomból:

Márapócs megújul – Újabb beruházások
Rekortán sportpálya épül
a kicsik és nagyok sportolásának biztosítására. 2014.
április 01. (kedd) 11 órakor
került sor a Máriapócsi Labdarúgó Sport Klub rekortán
pályájának alapkőletételére. Ünnepségünket megtisz
telte Dr. Simicskó István,
Sportért és Ifjúságért Felelős
Államtitkár.
(Folyt. 4. old.)

2. o.:
3. o.:
4. o.:
5. o.:
6. o.:

Polgármesteri tájékoztató
Beruházások Máriapócson
Máriapócs megújul
IVS programok Máriapócson
F arkas Árpád Most Élsz Egyesület
elnökének levele
7. o.: Rövid hírek
8. o.: Intézmények hírek
9. o.: Húsvéti miserend

Ifjúsági Ház átadására került sor 2014. április 1-jén. Az „Ébresztő! Kopogtat a jövőd!” Integrált térségi programok a gyerekek és családjaik felzárkózási esélyeinek növelésére – TÁMOP-5.2.3.A-12/1-2012-0011 pályázatnak köszönhetően a Művelődési Ház jelentős része megújult.
(Folyt. 4. old.)

Átadták a Nagy Szent Bazil Rendi Nővérek
Szent Makrina Idősek Otthonát
(Folyt. 3. old.)

Kovács István:

EMMAUSI
ÚTON

Emmausi úton,
Csüggedve megyünk.
Emmausi úton,
Kicsiny a hitünk.
Emmausi úton,
Lassan lépkedünk.
Emmausi úton,
Jézus jön velünk!
Béke, köszöntéssel.
Halkan szól nekünk,
Megújult reménnyel,
Vigaszra lel szívünk.
A boldogságtól,
Új emberek leszünk.
Örök megváltásról,
Mi is hírt viszünk!

Farsang az Óvodában

Emmausi úton,
Egy új nap ragyog!
Legyünk boldogok,
Krisztus feltámadott!
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Pócsi Újság

Megkérdeztük a Polgármestert!
Kedves Olvasó!
A rendszeresen megjelenő Pócsi Újság
lapban lehetőség nyílik arra, hogy a lakos
ságban felmerülő, és az őket érintő kérdé
sekre Papp Bertalan Máriapócs Városi pol
gármestere választ adjon. Íme, néhány kér
dés, amely ismét megválaszolásra került.
Kérdését elküldheti a pocsiujsag@gmail.
com e-mail címre.
l Hogy indult az idei év az önkormány
zat életében?
Máriapócs Város Önkormányzata az elmúlt évet az ésszerű gazdálkodás és sikeres
pályázatoknak köszönhetően pozitívan zárta.
A február hónapban költségvetésünk elfogadásánál a Képviselő-testület olyan elvégzendő feladatokat tűzött ki célul, melyek az anyagi fedezete rendelkezésre áll. Ebben az évben
terveink szerint rendbe kívánjuk tenni a ravatalozó épületét, meg szeretnénk oldani a Vasút út
csapadékvíz elvezetését, és tovább szeretnénk
építeni és fejleszteni a szabadidőpark területét.
Március 1-jétől visszaállítottuk a hétvégi ambuláns háziorvosi ügyeletet a máriapócsi lakosok számára.
l Mostanában nagy mozgás van a fut
ballpályán, minek köszönhető ez?
Nagyon örülök, mert a januári foci közgyűlésen jelentős számú pócsi fiatal jelezte szándékát, miszerint amennyiben az önkormányzat segít, szeretnének csapatot alakítani.
A Képviselő-testület egy emberként támogat-

ta a kérését. Annak továbbra sem vagyunk hívei, hogy más településekről jöjjenek ide focizni pénzért Máriapócsra, ezért az alapoktól
kell kezdenünk a csapat létrehozását. Sikeres
pályázatot nyújtottunk be a legkisebbeknek a
Napköziotthonos Óvoda műfüves pályájának
építésére, valamint az óvoda mellett az általános iskola udvarán is új pálya készül. A 20x40
m-es rekortán pálya alapkövét dr. Simicskó István, Sportért és Ifjúságért Felelős Államtitkár
helyezte el a napokban. Ezzel párhuzamosan
felújításra kerül a nagy pályánk is, a tárgyi feltételeket megteremtjük, a pócsi focizni szerető gyerekeknek és fiataloknak. Most már rajtuk a sor!
l Úgy tudjuk, hogy a látványos sportbe
ruházások mellett széles kulturális prog
ramkínálattal várják az ide érkezőket és itt
élőket? Mondana erről valamit polgármes
ter úr!
Az idei év még színesebb, és sokrétűbb
lesz az elmúlt évekhez képes is. Az IVS-nek
köszönhetően 16 program valósul meg a Soft
tevékenység keretén belül a városban. Ezek
között van író-olvasó találkozók, koncertek,
esszépályázat, kiállítások, előadássorozatok,
Bazilita nyílt nap és kóruskoncert, és képzőművészeti kiállítások, vállalkozói kerekasztal,
környezettudatos fórumok, környezetvédelmi
vetélkedők, parlagfű irtási akciók.
Nagyon örülök, hogy Nemzeti Kegyhelyünkön május 23-án fellép a nemzeti rock első
számú előadó együttese, a Kárpátia, valamint

annak elő zenekaraként a Radar – melyben,
mint köztudott a helyi Papp Gergely zenél.
Máriapócs az idén is a táborok városa lesz:
l A Művelődési Ház által szervezett Zsiráf tábor 2014. július 7–19-ig.
l A Lenszirom Színház és Módszertani
műhely bonyolítja az Országos Színjátszó tábort: 2014. július 14-től 20-ig
l Az idei évben is megrendezésre kerül a
Fúvós Tábor: július 13–19-ig
l A Máriapócsi Horgász Egyesület az idén
is megszervezi a Horgász táborát: július 7–11-ig
Július 26-án megrendezésre kerül a Térzene Fesztivál, augusztus 2-án Országos Cseh
Tamás Emlékkoncert a művész halálának 5.
évfordulója alkalmából. A Pócsi Sokadalom
augusztus 20-án kerül megrendezésre: melynek alkalmával a kárpát-medencei népzene és
néptánc kultúrát is megismerhetjük, hiszen a
testvér és partnertelepüléseink művészeti csoportjainak is fellépnek a rendezvényen. Augusztus 22-én kerül megrendezésre a Retro
Fesztivál, melynek célja máriapócsi, pócspetri
és nyírbátori régen és ma működő zenekarjainak bemutatkozása.
Természetesen nem maradhat el a már ha
gyományossá vált Trackwood – Európai és
Országos Bajnoki Drift Fesztivál felvonulása
sem.
A programokhoz jó szórakozást kívánok
minden kedves máriapócsi lakónak.

TÁJÉKOZTATÓ A VÁLASZTÁSOKRÓL!
Tisztelt Választópolgárok!
Az országgyűlési választások 2014. ápri
lis 06-án voltak. Máriapócs településen két
szavazókörben szavaztak a választópolgá
rok. A településen 1725 választópolgárból
1038 fő jelent meg.
Eredmények:
Országos listás szavazóköri eredmény
FIDESZ-KDNP:
475
JOBBIK:
269
MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP:
119
Egyéni választókerületi eredmény
DR. SIMON MIKLÓS
– FIDESZ-KDNP:
469

DR. KISS SÁNDOR – JOBBIK:
286
DR. HELMECZY LÁSZLÓ JÓZSEF
– MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP: 141
Roma nemzetiségnél 101 választópolgárból megjelent 49 fő. Ruszin nemzetiségnél 39
választópolgárból 27 szavazott. Összesen 28
választópolgár lett visszautasítva, aminek fő
oka az igazolványok érvénytelensége vagy az
igazolványok hiánya volt.
Az Európai Parlament tagjainak megválasztása 2014. május 25-én 6-19 óra között
lesz. Felhívom minden tisztelt választópolgár
figyelmét, hogy személyazonosságát igazolni
kell a következő érvényes igazolványok bemutatásával:

HIRDESSEN A KÉPÚJSÁGON!
Találja meg vevőjét, adja fel hirdetését!
Képújságunkat Máriapócson olvashatják több mint
300 háztartásban, továbbá az interneten is nézhető a
www.mariapocsvaros.hu oldalon.
Hirdessen Ön is a képújság csatornáján ingatlan,
állás, jármű vagy egyéb rovatban akár fényképpel is!
Hirdetéseiket, közleményeiket várjuk a Polgármes
teri hivatal titkárságára, (4326 Máriapócs Kossuth tér 1.
sz.), vagy a Művelődési Házba, (4326 Máriapócs Báthori út 25. sz.), személyesen vagy tele
fonon, a 42/554-501, vagy 42/385-533 telefonszámon, 08.00–16.00 óra között.
A Hirdetések frissítése hetente egyszer történik!

– Lakcímigazolvány és – személyazonosító igazolvány vagy
– útlevél vagy vezetői engedély vagy
– a lakcímet vagy személyi azonosítót tartalmazó személyazonosító igazolvány.
Érvényes okmányok bemutatása nélkül a
választójog gyakorlására nincs lehetőség. A
választással kapcsolatos további kérdéseikre
a www.valasztas.hu honlapon találhat választ,
vagy a Polgármesteri Hivatalban működő választási irodától kérhet részletes tájékoztatást.
Tisztelettel:

Dr. Juhász Szabolcs
jegyző
HVI Vezető

MÉHNYAKRÁKSZŰRÉS!
Áprilisban indul az újabb egészségügyi
méhnyakrákszűrés. Kérjük a nőket az idei
évben is bizalommal forduljanak a Oszlávszki
Nikoletta védőnőhöz. A szűrést minden héten pénteken, előzetes időpont egyeztetés után
kérheti az, aki behívólevelet kapott. A védőnői
szolgálat elérhetőségei: 4326 Máriapócs Kossuth utca 33–44. Tel.: 06-42/385-780
Köszönettel: Oszlávszki Nikoletta védőnő
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2014. április 01. (kedd) 11 órakor került sor
a Máriapócsi Labdarúgó Sport Klub rekortán
pályájának alapkőletételére.
Ünnepi köszöntőt mondtak
Papp Bertalan Máriapócs Város Polgármestere, Dr. Simon
Miklós országgyűlési képviselő, a Nyírbátor és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulás Elnöke. Az ünnepi beszédet
Dr. Simicskó István, Sportért és
Ifjúságért Felelős Államtitkár
mondott, melyben hangsúlyozta a sportolás fontosságát a fiatalok
és felnőttek részére egyaránt.
Az alapkő letétele után Sportbemutatót tekinthettek meg a
megjelentek, melyen közreműködtek a máriapócsi aerobik csoport és az újonnan alakult judo csapat. A pálya célja Máriapócs
Város sportéletének, az itt élő ifjúság sportra nevelésének, a hátrányos helyzetű fiatalok sportolásának kulturált körülményeinek
megteremtése, az utánpótlás-nevelés előmozdítása. Ez az infra
strukturális fejlesztés nem öncél, hanem az utánpótlás nevelést,
a hátrányos helyzetű gyermekek sportolási lehetőségeinek javítását hivatott szolgálni. A rekortán pálya építése mellett szólt az is,
hogy több sportág űzését teszi lehetővé – röplabda, kosárlabda,
kézilabda, labdarúgás – és így mind a fiúk, mind a lányok sportolási lehetőségét elősegíti.

Ifjúsági Ház átadó ünnepség

2014. április 01-jén dr. Simics
kó István államtitkár és dr. Simon
Miklós országgyűlési képviselő
átadták Máriapócs új Ifjúsági Házát. Az átadó ünnepségen Insticei
Zoltán projektmenedzser tájékoztatta a Gyerekesély programról, a
Máriapócson megvalósult projektelemekről a megjelenteket. Vincze
Tibor Ifjúsági Ház vezető a szalag
átvágása után körbevezette az érdeklődőket, és mesélt a házban jelenleg is folyó munkáról. Az Ifjúsági Ház hétköznap és hétvégén,
péntek és szombat délutánonként
várja a fiatalokat sportolási, szabadidős tevékenységekkel.
A közel 8 millió forintból felújított Ifjúsági Ház a Művelődé-

si Ház és Városi Könyvtár épületében került kialakításra. A Nyírbátor és Vonzáskörzete Többcélú
Kistérségi Társulás pályázata révén az épület ezen részének felújítása 6 millió forintba került s közel 2 millió forintot fordítottak az
épület bútorozására és eszközökkel való ellátására.
A pályázat révén lehetőség
nyílik 12 és 26 év közötti fiatalok részére a folyamatos programok biztosítására / előadások különböző témakörökben, játékok
és szabadtéri foglalkozások, tanulás segítés, táboroztatás az ország
minden táján és amire igénye van
a fiataloknak.

A beruházás a helyi iskola területén valósul meg, így kiszolgálja a mindennapos testnevelés iskolai bevezetése által
megnövekedett sportpálya
igényt is. Az iskolai délutáni sportfoglalkozásokhoz és
egyéb délutáni edzésekhez
is ideális körülményeket teremt ez a pálya.
Az alapkövet megáldották Pásztor Károly Pápai prelátus és Kapin István Kegytemplom Igazgató atyák.

Vujity Tvrutko Máriapócson
Pokoli történetek – Angyali történetek címmel zajlott író-olvasó találkozó Máriapócson Vujity Tvrtko-val.
Egy ember, akit eddig csak a tv-ből ismertem és lát
tam. Nagy élmény volt számomra, hogy élőben is talál
kozhattam vele. A jó másfél órás előadása tanulságos és
szívszorító emlék marad a számomra. Beszélt a magyar
hadifogoly Toma András megtalálásáról, Weisz Fanni
süketnéma szépségkirálynőről. Egy olyan emberről, aki
kezek és lábak nélkül éli az mindennapjait és egy olyan helyről ahol szemét borít mindent.
Az emberek sátorban élnek együtt állataikkal, és akiknek sárpogácsa volt a mindennap ételük.
Sok ember szemébe könny szökött beleértve engem is, mikor ezekről az emberekről a felvételt is néztünk. Ilyenkor értékeli át az ember az életét és a körülményeket, amiben él. Az nem
is olyan rossz, mert vannak emberek sokkal rosszabb és nehezebb körülmények között élnek.
Havasiné Májer Enikő

HIBABEJELENTŐ
TELEFONSZÁMOK!
• E-on, Tiszántúli régió:

06-80/210-310
(ingyenes)

• Tigáz-DSO:

+36-80/300-300

• Elektronet Zrt.:

06-20/243-8664

• Máriapócsi Polgárőrség: 06-70/459-1951
• Vízművek,
víz hibabejelentés:

06-70/374-0445

• Szennyvízügyelet:

06-70/334-6876
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Szent Makrina Idősek Otthona átadója
Nagy ünnep volt számunkra ez a nap, mert szép egyházi ünnep napján kerülhet sor, a nagy erőfeszítés árán felújított monostorunk és szoci
ális otthonunk megáldására. Az átadó megjelenő vendégek között volt
Kocsis Fülöp megyéspüspök atya, Fülöp Attila helyettes államtitkár
úr, Dr. Simon Miklós országgyűlési képviselő úr, Mother Dia Staiuk,
OSBM nővér a Nagy Szent Bazil Rendi Nővérek általános főnöknője, Kapin István atya, Kegyhelyigazgató, Szántai Miklós Máté, OSBM
atya, a Nagy Szent Bazil Rend általános főnöke, a püspöki helynök urak,
Papp Bertalan polgármester úr, az önkormányzati képviselő-testület tagjai, Palóczi Lajosné volt polgármester asszony, a külföldről érkezett
kedves nővérek, otthon vezetői, dolgozói és lakói.

valósítása Máriapócson" című ÉAOP-2009-5.1.1.D kódszámú pályázat
benyújtására. 2011. november pályázatunkat támogatásra érdemesnek
ítélték. Lehetőséget kaptunk, hogy az l. fordulóra megkezdhessük a felkészülést.
A Nagy Szent Bazil Rendi Nővérek projekt költsége:
Saját forrás:
11.989.494,– Ft
Megítélt támogatás:
67.940 451,– Ft
Összesen a beruházás költsége: 79.929.942,– Ft

Beszédet mondott: Fülöp Attila helyettes államtitkár, Dr. Simon
Miklós országgyűlési képviselő, Papp Bertalan polgármester.
Keresztes Sarolta Bazilia, OSBM főnöknő röviden ismertette a projektet. 2010. január 15-én Konzorciumi Együttműködési Megállapodást
kötöttünk az Önkormányzattal, az „Integrált városfejlesztési célok meg-

Az átadó ünnepségen a Keresztes Sarolta Bazilia, OSBM főnöknője
és Bordásné Popovics Judit intézményvezető köszönetet mondtak a pro
jekt megvalósításában résztvevőknek, volt és jelenlegi városvezetésnek,
tervezőknek, kivitelezőknek és a projektben dolgozóknak.
Bordásné Popovics Judit

A pályázatnak a sikeres kivitelezéséhez nagyon sok embernek az
összefogására és munkájára volt szükség.

Az „Integrált városfejlesztési célok megvalósítása
Máriapócson” című ÉAOP-2009-5.1.1.D kódszámú pályázat
további fejlesztései:
• Általános Iskola rekonstrukciója
A hagyományos szerkezetű, földszint +
emelet szintszámú magastetős épület műszakilag avult állagú, rekonstrukcióra érett.
A projekt megvalósítása során a gazdaságos üzemeltethetőség érdekében elvégzik az
épület hőtechnikai rekonstrukcióját, továbbá belső felújításokat, vizesblokk korszerűsítéseket hajtanak végre, és elvégzik a létesítmény komplex akadálymentesítését.
• Integrált igazgatási, közösségi,
egészségügyi központ
A korábban részlegesen felújított hagyományos szerkezetű, földszintes, magastetős

épület funkcióváltással történő hasznosítását
tervezik. A projekt megvalósulása során korszerűsítéseket és az új funkciókhoz szükséges
belső átalakításokat, bővítéseket hajtják végre. A megújult létesítményben polgármesteri
hivatal és kulturális központ kap helyet.
• Kossuth téri árusító pavilonok építése,
piac kialakítása
A több évtizedes múlttal rendelkező
templomi búcsúk idején fellépő helyhiány
csökkentésére és a kulturált árusítás feltéte
leinek biztosítására kisléptékű piacot alakí
tanak ki, valamint elárusító pavilonokat te
lepítenek a központi tér közelében.

Az Integrált városfejlesztési célok
megvalósítása Máriapócson
(ÉAOP-5.1.1.–D-09-2f-2013-0002)
című projekt keretében valósuló
programok Máriapócson:
MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ESSZÉPÁLYÁZATOT HIRDET
MÁRIAPÓCS MÚLTJA, JELENE
ÉS JÖVŐJE, AVAGY
„NEM MESE EZ GYERMEK…” CÍMMEL.
Várjuk máriapócsiak és Máriapócsról el
származottak írásos visszaemlékezéseit!
A benyújtás formai követelményei:
• 10 gépelt oldal,
• Times New Roman betűtípus,
• 12-es betűméret,
• 1,5-ös sortávolság.
A gépelésben segítséget kérhetnek a művelődési ház munkatársaitól.
Benyújtási határidő: 2014. június 30.
Benyújtás helye: Művelődési Ház és Városi Könyvtár
Eredményhirdetés: 2014. augusztus 20.
A beérkezett pályaműveket zsűri értékeli,
a legjobb írások jutalomban részesülnek.
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Tisztelt Polgármester Úr, kedves Máriapócsiak!
Április 2.-a az autizmus világnapja. E
napra a Világ egy kis időre kékbe öltözik.
Kékkel világítják meg a középületeket, in
tézményeket, a parlamentet, a Színházakat
és a mi szívünk is kékbe öltözik.
Mint tudjátok, az Én kislányom Laura is e
betegségben szenved. Egy olyan betegségben
melyet idehaza csak egy gyógyíthatatlan állapotként tartanak számon, holott külföldön e titokzatos betegség hátterét már részben megfejtették és kidolgozták az oki kezelés orvosi protokolljait is.
Négy és fél évvel ezelőtt, mikor kezünkbe
kaptuk ezt a diagnózist, akkor a földig sújtott.
Nem tudtuk, hogy miért kaptuk az Úrtól ezt a
súlyos terhet, miért súlyt minket ezzel az átokkal? Mára már tudom, hogy az Úr mindenkire
csak akkora terhet rak, amekkorát el tud vinni
és, hogy a gyermekünk nem átok, hanem áldás
is lehet az életünkbe. Megtanít az önzetlenségre, a feltétel nélküli szeretetre, a figyelemre, a
türelemre és még nagyon sok mindenre, de talán még kiemelném a mások iránti tiszteletet
és alázatot.

Kaptam az Úrtól egy feladatot, hogy a
gyermekemen keresztül sok ezer gyereknek és
szüleinek adjak hitet, reményt és szeretetet és e
három Isteni erény segítségével változást tudjak hozni az életünkbe.
Április 2.-án a Nyíregyházán a Móricz
Zsigmond színházban megmutatkozott a hit
ereje! Annak a hitnek az ereje, aminek ti is
sugároztatok! Köszönetet szeretnék mondani ezért a Polgármester Úrnak és mindannyitoknak, hogy eljöttetek, magatokkal hoztátok
a Máriapócsiak hitét és imáit. Bizony sokat segített. Kimondhatatlan büszkeséget éreztem
és érzek még most is magamban, látván titeket, feltornyosultak bennem gyerekkorom emlékei. Látván Óvodai dajkáim, tanáraim, barátaim, szomszédjaim és most itt állok felnőttként egy számomra és a magyarországi gyerekek számára egy ilyen fontos napon egy igen
fontos pillanatban. KÖSZÖNÖM!
Köszönetet szeretnék mondani édesanyám
nak, édesapámnak, nagymamámnak, aki ugyan
öregsége miatt nem tudott jelen lenni, de igen
sokat tesz és imádkozik értünk és nagyapámnak Palincsár Istvánnak, aki odafentről nézi
unokája ténykedését.

A Máriapócsi Napköziotthonos Óvoda beiratkozást hirdet
A 2014/2015-ös nevelési évre azok a gyermekek iratkozhatnak be az
óvodába, akik 2014. december 31-ig betöltik a 3. életévüket.
Túljelentkezés esetén előnyben részesülnek a Máriapócs Város területén
lakó gyermekek, ezt követően pedig a városban dolgozó szülők gyermekei.
A már hozzánk járó gyermekek testvérei szintén előnyt élveznek.
A beiratkozáshoz szükséges személyi okmányok: • a gyermek személyi
azonosítója • a gyermek lakcímet igazoló hatósági igazolványa • a gyermek
TAJ kártyája • a szülő személyi igazolványa • a szülő lakcímet igazoló hatósági igazolványa.
A beiratkozás ideje: 2013. április 23-tól – 25-ig 8.00–12.00 óráig.
A beiratkozás helye: Máriapócsi Napköziotthonos Óvoda, Máriapócs,
Kossuth tér 12.

Remélem, hogy a Mága Zoltán hegedűművész Úr káprázatos koncertje nektek is segített
kiszakadni egy kis időre a hétköznapok szürke
világából. Feledhetetlen órákat szerzett mindenki számára. Ő, rendkívül élvezte a közönségét olyannyira, hogy amit sokan nem is tudhatnak, hogy ez a koncert 1 órásra volt tervezve ás
Mága Művész Úr 2 órásra kerekítette, és ahogy
hallhattátok legközelebb is számíthatunk a segítségére! Mindenki számára példaértékű, ahogyan él, a bibliai elveket szem előtt tartva. Az
Úrtól kapott tehetségét nem csak a maga javára fordítja, hanem rászorulóknak vissza is ad
belőle. Az est teljes bevételét az egyesületünknek ajánlotta fel!
Még egyszer szeretnék köszönetet mondani a Polgármester Úrnak nemes gesztusá
ért, hogy felajánlásával segítette az egyesü
letünket és köszönetet szeretnék mondani
mindannyiótoknak a részvételéért!
Kérlek, titeket ezután is imádkozzatok értünk, gyerekeinkért és kérem, az Urat adjon
erőt és egészséget a céljaink eléréséhez!
Nyíregyháza, 2014. április 4.
Farkas Árpád, Most Élsz Egyesület elnöke

Máriapócs Város Önkormányzata rajzpályázatot
hirdet általános iskolás diákok számára.
Várunk olyan egyéni vagy csoportos rajzokat, amelyeket
az alábbi idézet ihletett:
„Gyere tavasz várva várlak, Hozz zöld ruhát fűnek, fának.
Azt mondják a cinegék: Itt a tavasz, nyitnikék.”
A rajzokat 2014. május 5-ig adhatják le
a Művelődési Ház és Városi Könyvtárban.
Formai követelmény:
A/3-as méret, technika szabadon választott.
A legjobbnak vélt rajz a májusban megrendezésre kerülő
Madarak, fák napja plakát hivatalos illusztrációja lesz.
A többi mű is – egy későbbi időpontban – kiállításra kerül.

Napköziotthonos Óvoda hírei
Január 15-én „Hogyan lesz sike
res a gyermekem? Első lépések…”
címmel pszichológus előadásával
vártuk a szülőket, melyre sajnos nem
sok érdeklődő jött el.
Óvodánk 580.000,– Ft-os támogatást nyert (IPR pályázat), melyből többek között január 16–18-án to
vábbképzésen vettek részt az óvónők.
Január 22-én Mesemondó dél
előttöt szerveztünk, melyen óvodásaink mérhették össze tudásukat. A zsűri meserangokkal jutalmazta a gyermekeket.
Február 28-án nyílt farsangi mu
latságot rendeztünk gyermekeink,
szüleik és meghívott vendégeink részére.
Március 12–14-én nyílt napokat
tekinthettek meg az érdeklődő szülők.
Március 18-án színházi előadás
ra mentünk a nyírbátori színházba.

A Víz világnapja alkalmából kiállítást készítettünk a gyermekekkel
az óvodában.
Az éves kötelező fogászati szű
résen is átestek az óvodás gyermekek
március végén.
Április 10-én húsvéti alkotódél
utánt rendeztünk a szülőknek, melyen kopogtatókat, hímes tojásokat,
húsvéti dekorációkat készítettünk.
Kistérségi mesemondó verse
nyen képviselte két nagycsoportos
óvodánkat a piricsei Mesevár Óvodában április 11-én.
Április 16-án Húsvéti népi ját
szóházat szervezünk, melyen a gyermekek önfeledt szórakozásáról fotók
készülnek.
A Föld világnapja alkalmából
3 napos rendezvénysorozatunk lesz,
melyben kiállítás, óvodaszépítés, film
vetítés és még sok érdekes program
mal készülünk gyermekeink számára.

Május 7-én az idei év utolsó szü
lői értekezletét tartjuk, melyen minden Tisztelt Szülő megjelenésére számítunk.
Május 9–10-én anyák napi meg
emlékezéseket tartunk, melyre minden édesanyát, nagymamát, keresztanyát sok szeretettel várunk.
Május 13-án az IPR pályázat keretében gyermeknapi kirándulásra
visszük az óvodásokat Tokajba. Ha
jókirándulás, fagyizás, séta, majd a
boldogkőváraljai vár bevétele a cél.
Az év utolsó színházi előadá
sa május 16-án lesz a nyírbátori színházban. A nagycsoportosokat június
14-én 8,30-tól búcsúztatjuk el az óvoda tornatermében, melyre minden érdeklődőt szeretettel várunk. Az óvoda augusztus 4-től augusztus 31-ig
zárva tart. Utolsó nevelési nap augusztus 1. (péntek), első nevelési nap
szeptember 1. (hétfő).
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II. Boldog János Pál pápa Idősek Otthona hírei
• F
 ARSANG A BOLDOG II. JÁNOS PÁL PÁPA IDŐSEK
OTTHONÁBAN
Immáron 10 éve hagyományosan megültük a farsangot a Boldog II.
János Pál pápa Idősek Otthonában. Az ünnepi műsorban részt vettek a
lakók és dolgozók egyaránt, verssel, kabaré jelenetekkel, bűvész trükkel. A zene és tánc mellett, jólesett a frissensült fánk!

gató, a dolgozók, a már nyugdíjas dolgozók, a lakók szavalata mellett,
az Alapfokú Művészeti Iskola tehetséges diákjai mutatták be hangszeres tudásukat citerán, furulyán. Tanúságot tettek a népzene szeretetéről,
mely által megmutatták a magyar nemzet szeretetét, és hazaszeretetüket.
Köszönjük a sok szép tulipánt, a szervezők munkáját és a vendégeknek
a megjelenést, a lelkesedést.

• NŐNAP A BOLDOG II. JÁNOS PÁL PÁPA IDŐSEK
OTTHONÁBAN
A dolgozók nagybőjti lelki napja után nem sokkal, amit Mosolygó
Tibor az intézet lelki vezetője tartott a hét szentségről, sort kerítettünk
Otthonunkban a nőnapi köszöntésre. A nőnapi műsor keretében, az igaz-

• KISTÉRSÉGI PROGRAM A BOLDOG II. JÁNOS PÁPL PÁPA
IDŐSEK OTTHONÁBAN
Kistérségi program keretében, kézműves foglalkozást tartottak több
ízben is a Boldog II. János Pál pápa Idősek Otthonában a lakóink számára a szakemberek. 					
Papp Nóra

MEGHÍVÓ
10 éves az Idősek Otthona
10 éve, 2004. május elsején lett átadva az Idősek
Otthona.
A Szent Lukács Görög
Katolikus Szeretetszolgálat
és az önkormányzat közös
szervezésében kerül megünneplésre ez a jeles nap.
A tervezett programban a lakókon kívül az
általános iskola diákjai és a Szent Atanáz kórus is fellép majd.
A rendezvény időpontja: 2014. április 29.,
10.00 óra.
Lőw Gábor intézményvezető

Falugazdász jelenti:

mezőgazdasági hírek
Őstermelői igazolványok hosszabbítása:
minden héten szerdán 8–12 óráig áll az ős
termelők rendelkezésére a falugazdász szol
gálat Máriapócson a Művelődési Házban.
Területalapú támogatás igénylését új falu
gazdászunk Juhász Árpád április hónapban
kezdi meg, melyről minden őstermelőt levélben értesítünk.
Újdonság az idei évben, hogy minden őstermelő, aki tagja az Agrárkamarának kamarai kártyát kap, mellyel több kedvezményt is
igénybe vehet mezőgazdasági cégeknél, OTPnél, tankolásánál, autószalonokban. A kártya
folyamatosan átvehető a Művelődési Házban.

A „Nyírség Értékei” Fesztivál
„Nyírség Értékei Fesztivál” került megrendezésre Pócspetriben, ahol sok máriapó
csi tehetség is bemutatkozott.
A rendezvény fő szervezője a
Kovács János által vezetett Iránytű Gazdaságfejlesztő Klub. Az
egész napos kulturális seregszem
le, az énekes-táncos produkciók
után, a könyvet megjelentető civil közösség 15 éves szülinapját
ünnepelve betolták Kulánda Ferenc pócsi cukrászmester remek
munkáját, és a köszöntő dal közös eléneklését, valamint Tamás
György Pócspetri alpolgármesterének méltató zárszavait.
Papp Bertalan Máriapócs Város polgármestere itt adta át, a teljes produkció, a Fesztivál művészeti vezetőjének Csernák
Tibornak Komiszár János Holló-díjas festőművész felajánlását, a Pócsi Bazilikáról készült
gyönyörű alkotást. A Máriapócsi Önkormányzat nevében pedig szintén egy szép Komiszár
képpel köszönte meg Kovács János ötletgazdának, fő szervezőnek, a több hónapos előkészítő munkát, és ezt a feledhetetlen élményt nyújtó rendezvényt.
Kovács János

Sárgatúró recept
A sárgatúrót sok minden háztartásban készítik a húsvéti készülés során. Sokan ismerik a
fahéjas, vagy a mazsolás fajtáját, de létezik áfonyás is.
Hozzávalók: 1 l tej, 10 tojás, 10 ek cukor, 2 csomag vaníliacukor. 1 csipet só, ½ cit
rom héja.
Elkészítése: A tejet nagyobb lábosban forrni tesszük. Amíg felforr, addig a tojásokat
cukrozva felverjük és a felforrt tejbe öntjük. Ettől kezdve lassú tűzön folyamatosan keverjük, amíg a fehérjék össze nem túrósodnak és a savótól el nem válnak. Ha szépen elválik, levesszük a tűzről és tiszta vászonkendőbe vagy konyharuhába öntjük. Aztán átlósan összecsomózzuk a kendő 2–2 sarkát és csepegni akasztjuk a túrónkat, amíg össze nem áll.
Jó étvágyat!
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MáriApócsi Magyar-Angol Két tanítási nyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola hírei
Február 08-án jótékonysági bált szerveztünk. A meghí
vásra több mint 200 vendég érkezett, és hajnalig jó hangu
latban ropták vendégeink a táncot. Rendezvényünket meg
tisztelte Simon Miklós országgyűlési képviselő úr, Papp Ber
talan polgármester úr, Kapin István kegyhelyigazgató úr és a
képviselő-testület tagjai is. A résztvevőket tanulóink színvo
nalas előadásai szórakoztatták. A bál bevételét, 640 000,– Ftot az iskola működési feltételeinek javítására fordítjuk.

MŰVÉSZETI GÁLA
Április 12-én az alapfokú művészeti képzésben részt
vevő tanulóink Művészeti gáláján gyönyörködhettünk gyer
mekeink tehetségében. A gálát Balogh Tamás néptáncoktató
irányításával a néptánccsoportok nyitották, majd Bokotey
János, Fekete-Turgyán Anett és Rózsa Zoltán zenetanárok
növendékei szórakoztatták a közönséget. A gyakran felcsattanó vastaps is jelezte, hogy növendékeink mesterségbeli tudása és előadásmódja egyre színvonalasabb. A gála vendégei az előadás előtt és szünetben a képző- és iparművészeti tagozat növendékeinek kiállításában gyönyörködhettek. A falon 40 gyermek képeit állítottuk ki Szkiba Enikő
rajztanár vezetésével.

A tavaszi időszak sűrű programjai mellett a tanulásról sem fe
ledkeztünk el. Tanulóink nagyon sok tanulmányi és művészeti
versenyen vettek részt. Ízelítőül az elért eredményekből.
• TIT Megyei emelt szintű angol nyelvi verseny
• 6. évfolyam – I. helyezett
Virág Zsófia
– III. helyezett Vágó Dézi
• 5. évfolyam – I. helyezett
Borbás Blanka Dalma
– II. helyezett Kovács Odett
– IV. helyezett Mihucz Fruzsina
• 4. évfolyam – II. helyezett Zrupkó Ádám
– III. helyezett Tóth Lilla
– IV. helyezett Iváncsik Panna
• A Görögkatolikus hittanverseny egyházmegyei fordulóján
II. helyezést ért el csapatunk, így továbbjutottak az országos
versenyre. Résztvevők: Pekács Kitti, Mosolygó Panni, Mi
hucz Fruzsina.
• Barátunk a vers szavalóverseny, Pócspetri
– III. helyezett Vágó Dézi
– Különdíj
Moldován Albert
• Nyírbátori Református Iskola szövegértési verseny
– I. helyezett
Mosolygó Panni
• Vántus helyesírási verseny, Nyírbogát
– I. helyezett
Vágó Dézi
– II. helyezett Virág Zsófia
– III. helyezett Gergely Viktória
• Diákolimpiai körzeti labdarúgó döntő
– III. helyezett 4. korcsoport
• Szent István Kupa Nyírbátor labdarúgás
– III. helyezett
• Nyírbátor Református Iskola matematika verseny
– I. helyezett
Mosolygó Panni

Február 21-én iskolánk hagyományaihoz híven megrendeztük a farsangi
mulatságot, mely a nagy létszámú fellépők miatt egész napos rendezvénnyé
fejlődött. A délelőtt folyamán tanulóink ötletesebbnél ötletesebb jelmezbe búj
va vidám jeleneteket adtak elő, ezt követően az udvaron sor került a kiszebáb
égetésre, ezzel búcsúztatva a telet.

Március 06-án nyílt napot szerveztünk a leendő első osztályos gyermekek
szülei részére. A nap során betekinthettek munkánkba, alkalmazott módszere
inkbe, az iskolánk életébe.
Március 07-én tanulóink a nőnap alkalmából köszöntötték a Boldog II.
János Pál Pápa Idősek Otthona lakóit.

MÁRCIUS IDUSA
Városi rendezvény keretében emlékeztünk a 48-as forradalom és sza
badságharc évfordulójára. Iskolánk tanulói színvonalas verses, zenés
összeállítással idézték fel a márciusi eseményeket.
Március 24-én a kállósemjéni általános iskolából érkeztek vendégek, akik
bemutatót tartottak negyedik évfolyamos tanulóink számára a táblajátékokról.
A tanulók logikáját és kitartását jól fejlesztő eszközök nagy sikert arattak, ter
vezzük, hogy a jövőben iskolánkban is alkalmazzuk a táblajátékok kínálta jó
oktatási, nevelési lehetőségeket.

Március 27-én csütörtökön a Terminál A Mozgásművészetek Oktatásáért
Alapítvány partneriskolájaként osztálytermi színház foglalkozás tartottunk
a második évfolyamos tanulóink részére Gubanc címmel. Érdekes interaktív
színházi élményben lehetett része a gyerekeknek.
Április 01-jén tanulóink és nevelőtestületünk legnagyobb örömére Dr. Si
micskó István Ifjúságért és Sportért Felelős államtitkár és Simon Miklós or
szággyűlési képviselő úr jelenlétében megtörtént az iskola udvarán építendő
rekortán pálya ünnepélyes alapkő letétele. Az ünnepségen Linzenbold
Szandra tanítónő vezetésével az aerobic csoport, Lőrincz Ottó edző vezetésével
pedig a judo csoport tartott rövid bemutatót. Reméljük, hogy szeptembertől
már a balesetmentes új pályán mozoghatnak gyerekeink.

A TÁMOP-3.3.14.A pályázaton iskolánk 14 663 104,– Ft-ot nyert a Test
vériskolai project keretében. A projectben Ilk település iskolájával fogunk
közösen dolgozni. Kalandozás a Báthoryak és a Rákócziak földjén közös pro
jectünkben feldolgozzuk és angol nyelven is prezentáljuk a két nagy múltú
család történetét. A közös munka során 10 alkalommal kerül sor egynapos
kirándulásra, ahol megtekinthetjük a Báthory és Rákóczi emlékhelyeket. A
nyár folyamán iskolánkból 28 tanuló 6 napos balatonzamárdi üdülését is fi
nanszírozza a pályázat.
Április 14-én hétfőn a húsvéti készülődés jegyében vidám húsvéti vetél
kedőt szervezünk felsős tagozatosainknak, alsó tagozatosaink pedig kézműves
foglalkozásokkal készülnek az ünnepre.
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MÁRIAPÓCS VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA
szeretettel meghívja Önt a
II. JÁNOS PÁL PÁPA IDŐSEK
OTTHONÁBAN,
2014. ÁPRILIS 24-ÉN, CSÜTÖRTÖKÖN
14 ÓRÁTÓL
megrendezésre kerülő
ÍRÓ-OLVASÓ TALÁLKOZÓRA.
Vendégünk: KOVÁCS ISTVÁN,
a Búcsúzó rózsalevél kötet szerzője.

Művelődési Ház hírei
Zöldkönyves képzés
Zöldkönyves tanfolyamra lehet jelentkezni a Műve
lődési Házban. Személyesen, vagy telefonon: 385-533
számon.

A program az Integrált városfejlesztési célok megvalósítása Máriapócson
(ÉAOP-5.1.1.-D-09-2f-2013-0002) című projekt keretében valósul meg

JÁTÉK
A helyes megfejtés beküldői között három nyertest sorsolunk,
akik könyvjutalomban részesülnek.
A helyes megfejtést Máriapócs Város Önkormányzatához juttassák el,
(4326 Máriapócs, Kossuth tér 1. sz.) 2014. május 30.-ig
(megfejtés, név, cím, telefonszám megadásával) és a szerencsés embereket
levélben értesítjük a nyeremény átvételének részleteiről.

***

Indul a táncház
program a máriapócsi
Művelődési Házban!
A Nemzeti Kulturális Alapprogram támogatásával
a máriapócsi Művelődési Házban elindul a táncház
program. A rendezvény keretében kézműves foglalko
zásokkal és táncházzal várjuk a fiatal és idősebb gene
ráció kikapcsolódni vágyó tagjait.
Időpontok:
• május 3. szombat, 18 óra
• május 17-én szombat, 18 óra
• május 31. szombat, 18 óra
• június 28. szombat, 18 óra
• augusztus 12. kedd, 18 óra
• augusztus 20. szerda, 17 óra
Belépés díjtalan. Első alkalom április 6. szombat
18 óra. Szeretettel várunk mindenkit.
A program támogatója az
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Gólyahírek

• B
 erdár Bence
2014.01.29.
Anyja neve: Berdár Réka
• K
 erecseny Sára
2014.02.13.
Anyja neve: Koncsol Mária
Magdolna
• S zabó Dóra
2014.03.21.
Anyja neve: Tóth Katalin

Jó egészséget,
és boldog életet kívánunk nekik!

Elhunytak
Kovács Jánosné
Nagy János Sándor
Rácz Jánosné
Teski Gyuláné
Laza Györgyné
Keller Miklósné
Blánár Andrásné
Bodolai Jánosné
Szűcs imréné
Mihucz Ferenc
Dr. Viszlai Jánosné
Subecz Györgyné
Hatvany Györgyné
Licska József
Szabó János
Iváncsik István

Nyugodjanak békében!

A Máriapócsi római katolikus
Kistemplom nagyheti
és húsvéti szertartási rendje
Április 13.	Virágvasárnap: 0915:
Barkaszentelés, Szentmise,
Passió,
Április 17.	Nagycsütörtök: 1600:
Szentmise az Utolsó
Vacsora emlékére,
Április 18.	Nagypéntek:1600: Az Úr
szenvedésének ünneplése
Április 19.	Nagyszombat:1800:
Húsvéti vigilia szertartása,
feltámadási körmenet
Április 20.	Húsvétvasárnap:
0630: Pászkaszentelés,
0915: Ünnepi szentmise
Április 21. Húsvéthétfő:
0915: Ünnepi szentmise.
Április 22. Húsvétkedd
0915: Ünnepi szentmise.

HÚSVÉT ÜNNEPE
A nagyhét a magyar népszokások tükrében a nagyböjt utolsó hete virágvasárnaptól húsvét vasárnapig a nagyhét.
Jézus Jeruzsálembe való bevonulásának emlékére a húsvét előt
ti vasárnapot virágvasárnapnak nevezzük. Általánosan elterjedt
szokás a nagymise előtti barkaszentelés, melyet a pap aztán kioszt a hívek között. (Virágvasárnap elnevezése a római egyházban Dominicca palmarum 'pálma vasárnap', ezért mediterrán
vidékeken ilyenkor pálmaágat vagy olajágat szentelnek. A pálmaszentelés szokása már a VII. században elterjedt volt Itáliában.)A megszentelt barkának gyógyító, rontásűző szerepet tulajdonítottak. Gyakorta leszúrták a földbe, azt tartva, hogy elűzi a férgeket.
Nagycsütörtökön elhallgatnak a templomok harangjai, azt
tartják, a harangok Rómába mentek, ott gyászolják Krisztust.
Szokás volt ilyenkor kereplővel zajt kelteni, így gondolták elűzni a gonoszt és így helyettesítették a harangokat. Liturgikus szokás a nagycsütörtöki lábmosás. Általában magas rangú egyházi
személyek mosták meg ilyenkor tizenkét szegény ember lábát.
Szintén liturgikus eredetű szokás a pilátusverés vagy égetés.
A templomban a gyerekek égtelen zajt csaptak (verték a padokat), vagy a falu határában Pilátust jelképező szalmabábut
égettek. Elterjedt szokás nagycsütörtökön a virrasztás, annak
emlékére, hogy Jézus az olajfák hegyén virrasztott. Bizonyos vidékeken zöldcsütörtöknek is nevezték, mivel ezen a napon zöld
növényekből készült ételeket főztek (sóska, spenót...), a bő termés reményében.
Nagypénteken halt kereszthalált Jézus. A keresztények körében a bűnbánat, a mély gyász és a szigorú böjt napja. A temp
lomokban az oltárakat letakarják, a harangok némák. Ezen a
napon a passiojátékok, élőképes felvonulások világszerte ismert szokások. Rómában minden évben a Pápa közreműködésével elevenítik fel a keresztút (Via Crucis) stációit. Nagypéntekhez babonás félelmek kötődnek a paraszti életben. Tiltották az
állattartással, földműveléssel kapcsolatos munkákat, nem sütöttek kenyeret (mert kővé válik), nem mostak (mert a ruha viselőjébe villám csapna), nem fontak.
A víznek, mint ősi pogány tisztulás szimbólumnak mágikus
erőt tulajdonítottak. Nagypénteken napfelkelte előtt friss kútvíz
zel vagy patakvízzel kellett mosakodni, az védett a betegségek ellen. Ezt a hajnali vizet aranyvíznek nevezték. Az állatokat
is kihajtották a patakhoz itatni, és le is fürösztötték őket, hogy
ne legyenek betegek. Szokásban volt a határjárás, határkerülés
is. Ilyenkor a férfiak a templom előtt gyülekeznek, csoportosan
mennek a határba, ahol zajkeltéssel, kerepléssel űzték el az ártó
erőket a földekről.
Nagyszombaton véget ér a 40 napos böjt, és újra megszó
lalnak a harangok. Legjelentősebb eseményei a nagyszombatnak a víz- illetve tűzszentelés. Katolikus templomokban a gyertyát a megszentelt tűz lángjáról gyújtják meg. Az új tűz gyújtása
a remény szimbóluma is. Jellegzetes szokás még a feltámadási
körmenet szombat estéjén.
Húsvét vasárnapján a kereszténység legnagyobb ünnepét,
Jézus feltámadását ünnepli. Ünneplése a VIII. század körül vált
általánossá, bár már a III. századból vannak adatok, melyek
húsvét vasárnap megünneplésére utalnak. Ezen a napon a reggeli mosdóvízbe sok helyütt piros tojást tettek, ennek egészségvarázsló szerepet tulajdonítottak. Női munkákat tiltó nap volt,
nem szabadott seperni, főzni és mosni sem. Az állatokat sem
fogták be ezen a napon. A húsvéti szertartásokhoz kapcsolódik
az ételszentelés szokása. A sonkát, bárányt, tojást, kalácsot a
templomban megszenteltették, ezután mágikus erőt tulajdonítottak neki. A morzsából vittek az állatoknak is, hogy jól szaporodjanak, egészségesek maradjanak. A sonka csontját a gyümölcsfára akasztották vagy a földekre vitték a jó termés reményében.
Vasárnap hajnalán szokásban volt a Jézuskeresés. Ilyenkor sorban felkeresték a falubéli kereszteket. A Zöldágjárás szép szokása tipikus tavaszi, a természet megújhodását ünneplő énekes
játék. A lányok kettes sorban állva, felemelt kezükből sátrat formálva, énekelve haladtak végig a falun (Bújj, bújj zöld ág...). Bizonyos vidékeken szokás a vasárnapi napfelkeltét valamely magaslaton nézni, hiszen a felkelő nap is a feltámadás szimbóluma.
Húsvét hétfő a magyar népéletben a locsolkodás napja. A szokásról már XVII. századi írásos emlékek is fennmaradtak. A víz
megtisztító, megújító erejébe vetett hit az alapja ennek a szokásnak, mely aztán polgárosodott formában (kölnivízzel locsolás) megmaradt a városokban napjainkig. Bibliai eredetet is tulajdonítanak a locsolkodás hagyományának, eszerint a Krisztus
sírját őrző katonák a feltámadás hírét vevő, ujjongó asszonyokat igyekeztek lecsendesíteni úgy, hogy lelocsolták őket. Vidéken egykor kútvízzel, vödörből locsolták le a lányokat, sőt egyes
vidékeken a patakban megfürösztötték őket, sajnos ha hideg
volt húsvétkor bizony betegség is származhatott ebből.

REFORMÁTUS
ISTENTISZTELET
Április 18-án (Nagypéntek) 14.30
Április 20-án (vasárnap) Húsvét első
napja (Úrvacsora osztás)
délutánfél 3-kor lesz.
A húsvéti istentisztelet rendtől
eltérően minden második vasárnap
igét hirdet Sipos Brigitta kállósemjéni
református lelkésznő.
Helye: Boldog II. János Pál Pápa
Idősek Otthona kápolnája

NAGYHETI ÉS HÚSVÉTI
SZERTARTÁSI REND
A MÁRIAPÓCSI
KEGYTEMPLOMBAN
Április 13. Virágvasárnap
10.00 Püspöki Szent Liturgia
Április 14. Nagyhétfő:
17.00 Előszenteltek Liturgiája
Lelkigyakorlat,
vezetője Ősz Tibor atya
Április 15. Nagykedd:
17.00 Előszenteltek Liturgiája
Lelkigyakorlat,
vezetője Ősz Tibor atya
Április 16. Nagyszerda:
17.00 Előszenteltek Liturgiája
Lelkigyakorlat,
vezetője Ősz Tibor atya
Április 17. Nagycsütörtök:
09.00 Nagy Szent Bazil Liturgiája
nagy alkonyati istentisztelettel
17.00 Kínszenvedési evangéliumok
Április 18. Nagypéntek:
09.00 Királyi Imaórák
17.00 Sírbatételi vecsernye
körmenettel
Április 19. Nagyszombat:
08.30 Jeruzsálemi Utrenye
17.00 Nagy Szent Bazil Liturgiája
vecsernyével
21.00 Feltámadási szertartás
Április 20. Húsvét vasárnap:
08.00 Szent Liturgia
pászkaszenteléssel
10.00 Ünnepi Szent Liturgia
pászkaszenteléssel
15.00 Vecsernye
Április 21. Húsvét hétfő:
07.15 Utrenye
08.00 Szent Liturgia
10.00 Szent Liturgia
(Körmenet, olajkenet)
15.00 Vecsernye
Április 22. Húsvét kedd:
08.00 Utrenye
10.00 Szent Liturgia
17.00 Szent Liturgia,
utána vecsernye
Április 23. Szent György
ünnepnapja
08.00 Utrenye
10.00 Szent Liturgia
17.00 Szent Liturgia,
utána vecsernye
A fényes hét további napjain:
17.00 Szent Liturgia, Vecsernye
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2014. május 1-jén megrendezésre kerül,
Máriapócson a Hungaricum Vendégházban
– a Horgásztavaknál
az „Utolsó Mohikánok” program
10.00-ig – ZENÉS LOVAS ÉBRESZTŐ
11.00 – ZENÉS LOVASFOGATOK FELVONULÁSA
A Hagyományőrző zenekar Lovas fogata átvonul
Pócspetriből – Máriapócsra
HUNGARICUM VENDÉGHÁZ
10.00 – RENDHAGYÓ IRODALMI ÓRA
a Petri Echó; 3/4 Hét; Hungaricum Regélős Band (HRB)
11.00 – AZ UTOLSÓ MOHIKÁNOK BEMUTATÁSA
Diasow – vetítés a lótartás jelenéről, és a múltjáról.

HORGÁSZ TAVAK
12.00-től – MEGNYÍTÓ – HORGÁSZVERSENY DIJÁTADÓ
Petri Hagyományőrző zenekar
Óvoda – népi játékok
Máriapócsi Nyugdíjas Egyesület Népdalköre
Fodorinda Néptánc Együttes
Petri Pengetős Citera és Énekegyüttes
KÖZÖSSÉGI SÜTÉS-FŐZÉS
Népi ételek főzése, fogyasztása
Máriapócs Város Önkormányzat,
Ruszin és a Roma Nemzetiségi Önkormányzatok
Zenés műsor: Varga József

FELHÍVÁS!
SZÍNJÁTSZÓ TÁBOR

Azoknak a 12–17 éves diákoknak a jelentkezését
várjuk, akik 7 izgalmas szakmai éjjel-nappalt
szeretnének eltölteni a színházművészet jegyében!
A tábor ideje: 2014. július 14-től 20-ig
A tábor helye: Máriapócs Általános Iskola
Részletes információ:
A Lenszirom Színház facebook oldalán
(itt található letölthető jelentkezési lap is)
vagy vonaeva@gmail.com email-címen
vagy 70/3370918-as telefonszámon (Vona Éva)
Jelentkezési határidő: 2014. június 20.

ZSIRÁF KÉPZŐés NÉPMŰVÉSZETI TÁBOR

7 és 14 év közötti általános iskolás gyerekek
jelentkezését várjuk, akiket érdekel a néptánc,
kézműves foglalkozások, kirándulások, és játék…
ez a titka ennek az itthon szervezett üdülésnek.
Ideje: 2014. július 7–19-ig
Tábor helye: Művelődési Ház
Részletes információ kérhető a Művelődési
Házban személyesen vagy a +36-70/3870241
telefonszámon Vonáné Pásztor Évánál.

Ruszin – Egészséges Életmód
és Természetvédő Tábor – Máriapócson
2014.07.27.-től 08.03.-ig a résztvevőknek, a gyer
mekek, fiatalok (30fő), és felnőtt kísérők (5fő), a helyi,
a hazai, és határon túli ruszin közösségek tagjainak, a
tervezett táborban az egészséges táplálkozáson, és a
sportfoglalkozásokon túl, a környezetvédelmi, és az
egészségnevelési programokkal lehetőség lesz, hogy
tanuljanak a természetvédelemről, és az egészségről.

CSEH TAMÁS-nap Máriapócson
A Hungaricum Vendégház közösségi termében
2014.08.02. (szombat) 10.00-tól.
A Dalok Színesek – Komiszár János festőművész
kiállításának megnyitása.
Közös festés a pócsi gyerekekkel.
Cseh Tamás halálának ötödik évfordulóján meg
emlékező est.
Kátai Zoltán énekmondó és a Hungaricum Regélős
Band közreműködésével.

Az Iránytű Gazdaságfejlesztő Klub –
Országos Kerékpáros Körtúrát szervez!
Ez az ország legrangosabb jelvényszerző túrája,
s ezzel a leghosszabb is a maga 4400 km-vel. A túra
hossza miatt rengeteg a látnivaló, sok szép tájon, he
gyen-völgyön keresztül vezet út.
Több szakaszra bontva szeretnénk végigjárni. Az
első (200–250 km-es) etapok egyike 2014.05.02.–04.én Máriapócs – Kisvárda – Sátoraljaújhely – Kishuta
– Kőkapú – Tolcsva – Tokaj – Nyíregyháza lesz.
Érdeklődni, jelentkezni: Kovács János 70/3870230; kovjanek@gmail.com; www.facebook.com/
Iránytű-Gazdaságfejlesztő-Klub

TAVASZ...
Amikor Papp Bertalan polgármester úr megkérdezte, hogy akarok-e írni a most
megjelenő helyi újságba, igen sok gondolat, esemény kavargott a fejemben az eltelt
napok, hónapok történéseiből.
Kellemes, meleg, olykor változékony idővel megérkezett a tavasz. Csodálatosak
a nyíló virágok, a virágzó gyümölcsfák. Szorgoskodnak az emberek a kertekben. Ke
zük munkája meglátszik a portájukon. Füvet nyírnak, szántanak, veteményeznek,
permeteznek, készítik elő az új termés alapjait. Jobb kedvvel köszönnek egymásnak
a szomszédok. Nagyobb a kerékpárforgalom. Hallani a télen megpihent motorok
hangját, ahogy elindulnak. Köttettek házasságok, születtek gyermekek és sajnos ha
lálesetek is voltak.
Ezek az események mind emberekhez kötődnek. Miről is írhatnék másról, mint
az itt élőkről, az itt élni akarókról, a település lakóiról, a jövőben bízó emberekről,
Máriapócsról.
Jól sikerült az iskolai jótékonysági bál, véget ért a farsang. Kezdetét vette a
nagyböjt. A Polgárőrök értékelték az elmúlt évet. Sok hasznos, szeretetre méltó te
vékenységet végzett a Vigyázzunk Egymásra Egyesület. Az Integrált városfejlesztési
célok megvalósítása Máriapócson elnevezésű program keretében megújult a Nagy
Szent Bazil Rendi Nővérek rendháza. Az örömhírvétel ünnepnapja igazán emlékezetes
marad, mivel Kocsis Fülöp Püspök atya megáldotta az épületet. Az iskola udvarán a
sportpálya alapkőletétele, majd az országgyűlési képviselő-választás mozgalmas na
pokat hagyott maga mögött. Gratulálunk a Győztesnek és jó munkát kívánunk!
Megjelent Kovács István költő negyedik verseskötete. Sokszínű és témájú, mélyen
érző verseit érdemes többször is elolvasni. Idén is telepített halat a Horgász Egyesü
let és izgalmas versenyekre várja az érdeklődőket. Lassan eljön az óvodai és iskolai
beiratkozás ideje. Boldog várakozással tölt el bennünket, hogy itt a húsvét, Jézus fel
támadásának ünnepe.
Máriapócs, 2014. április 12.			
Palóczy Timea

