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A Görög Katolikus Egyház és Máriapócs Város Önkormányzata szeretettel hívja a már hagyománnyá vált Pócsi Karácsony élő betlehemes előadásra, mely december 24-én szerdán, 15 órakor kezdődik az utcák énekes vonulásával. A 18. éve megrendezésre kerülő élő
betlehemes pásztorjátékot Tamás László irányításával, helyi szereplők adják elő. A közös éneklés és Kapin István Kegytemplom igazga
tó atya áldása után mézeskaláccsal, teával és forralt borral kínáljuk az együtt ünneplő vendégeket.

Pócsi Éva:

Mikor

Mikor, fellobban a fán az első gyertya,
Mikor, megzizzen az ág, mint egy jelzőóra!
Mikor, betölti énekkel világ zengő hangja,
Mikor, átjárja a Földet a csodás szólama.
Mikor, a szívek égig muzsikálnak,
Mikor, a szemekben csillag fénye gyullad!
Akkor, igen, eljött a varázslat napja.
Fényesen világít vezérlő csillaga.
Megszületett a kicsiny Jézuska!
Betölti az eget örök hála hangja,
Bűnök terhe alól lelkek szabadulva.
Akkor, a szívek hangosabban szólnak,
Kéz a kézben békét köt a ma és a holnap!
Még a harangok is vidámabban szólnak,
Még az énekek is magasabbra szállnak,
Visszhangzik lelkünkben az égi varázslat!
Akkor, mikor fellobban a fán
az első gyertya,
Akkor, mikor megzizzen az ág,
mint egy jelzőóra,
Megszületett a Megváltó maga!
Ámen

A tartalomból:
2. o.: P olgármesteri köszöntő,
választási eredmények
3. o.: Pócsi Karácsony, erdélyi kirándulás
4. o.: Rendőrségi hírek
5. o.: Ó
 voda hírei, karácsonyi liturgikus rend
6. o.: Iskola hírei, gyűjtés harangszóra
7. o.: Egyesületek hírei
8. o.: Horgász hírek, kulturális programok
9. o.: Rövid hírek
10. o.: Események képekben

Szép karácsony alkalmából: békességet, boldogságot, csengőszót
és gyertyalángot! Ezúton kívánunk Máriapócs Város Önkormányzata
nevében kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet!

Karácsonyi csokigyűjtés
a beteg gyerekeknek
„A Remény a Leukémiás Gyermeke
kért Alapítvány 2014-ben is elindította
a Karácsonyi Csokigyűjtést a „Veled Va
gyok” üzenettel, melyhez a Máriapócsi
Polgármesteri Hivatal dolgozói immár
második alkalommal csatlakoztak.”
(Folyt. a 4. oldalon)
Decemberi hónap egyik leg
vártabb eseménye a diákok szá
mára a mikulásünnepség, me
lyet hagyományainkhoz híven a
Bazilikában tartottunk. Első osz
tályosaink színvonalas műsorral
készültek erre az alkalomra.
A Mikulás ajándékait az idén
is a Görögkatolikus Egyházköz
ség és a Máriapócsi Gyermeke
kért Alapítvány közösen támo
gatta. A gyerekeket felkészítette
Mosolygó Tiborné tanítónő és
Csomós János, valamint Boko
tey János zenetanárok.
December 5-én meglátogatta Napközi Otthonos óvodánkat a Mikulás. Délelőtt
a kistérség, majd délután az óvoda és az óvoda alapítványának ajándékát vehették
tőle át a gyermekek.
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TISZTELT MÁRIAPÓCSI LAKOSOK!
Ezúton is szeretném megköszönni, hogy polgármesterré válasz
tásomat támogatták. Megtisztelő bizalmuk egyúttal azt a felelősséget rója rám, és velem együtt megválasztott képviselőtársaimra, hogy legjobb tudásunkkal képviseljük a máriapócsi lakosok érdekeit.
Az előttünk álló nehéz, de szép feladatok elvégzése nem képzel
hető el az Önök véleménye, támogatása, szorgalma és kitartása nél
kül. Csak akkor lehetünk eredményesek, ha az a képzeletbeli szekér
rudat közösen, egy irányba tartva, együtt menetelünk előre.
Meggyőződésem, hogy vágyaink valóra válthatóak.
Ezen gondolatok jegyében Máriapócs megválasztott polgármes
tereként köszönetemet fejezem ki azoknak a választópolgároknak,
akik szavazatukkal is kifejezték bizalmukat, így lehetővé tették szá
momra, hogy e nagy felelősséggel járó tisztséget betölthessem.

A mai naptól kezdődően csak egy közös célunk lehet! Egymás
mellé állva békességben és megértésben az egység erejével újra
teremteni a bizalmat, a kölcsönös megbecsülést valamint a szerete
tet és a hit eszméjét. Képviselőtársaimmal egyetértésben mindent
megteszünk annak érdekében, hogy a civil szervezeteket bevonva
olyan egységes döntéseket hozzunk, amelyek nyomán településünk
fejlődése töretlen lesz.
Tisztelettel kérem és várom az építő jellegű javaslatokat, kri
tikai észrevételeket, hiszen meggyőződésem szerint a társadalmi
konszenzus keretében mindenki munkájára, a fejlődést elősegítő
gondolataira szükség van ahhoz, hogy ezt a települést mindannyian
otthonunknak érezhessük, büszkén vállalhassuk, hogy Máriapócsiak
vagyunk!
Tisztelettel és baráti üdvözlettel:

Papp Bertalan polgármester

TÁJÉKOZTATÓ A VÁLASZTÁSOKRÓL!
TISZTELT VÁLASZTÓPOLGÁROK!

2014. október 12-én Magyarországon egy napon két választás került lebonyolításra, a helyi önkormányzati képviselők és polgármeste
rek választása, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választása.
MÁRIAPÓCS TELEPÜLÉSI VÁLASZTÁS EREDMÉNYEI:
Jelölt neve

Polgármester választás:
• Papp Bertalan
• Palóczy Lajos Elekné
• Borsi Zoltán

Párt Szavazatok száma

FIDESZ-KDNP
Független jelölt
Független jelölt

710
297
141

Képviselő-testület választás:
• Borsi Zoltán
Független jelölt
327
• Bartos Anikó
Független jelölt
227
• Polyák Tibor
FIDESZ-KDNP
466
• Tamás László
Független jelölt
462
• Ács Sándor
Független jelölt
118
• Mihuczné Molnár Szilvia
Független jelölt
54
• Lazók Attila
Független jelölt
88
• Balázs Csaba Béláné
Független jelölt
269
• Andrejcsák Róbert Olekszandrovics Független jelölt
147
• Kulanda Ferenc György
Független jelölt
262
• Sitku György
Független jelölt
203
• Tóth Árpád
FIDESZ-KDNP
477
• Dr. Kiss Lajos Gábor
Független jelölt
596
• Göncziné Kiss Mária
Független jelölt
45
• Magyar Gyula
Független jelölt
88
• Györkös Szabolcs
FIDESZ-KDNP
168
• Linzenbold Gábor
FIDESZ-KDNP
262
• Vincze Tibor
FIDESZ-KDNP
156
• Vonáné Pásztor Éva
Független jelölt
487
• Mocsár László
Független jelölt
188
• Miklóssy András Kálmánné
Független jelölt
416
			
		

ROMA
NEMZETISÉGI
VÁLASZTÁS
EREDMÉNYE:

Jelölt neve
• Kanálos Ferenc
• Magyar Gyula
• Mocsár László
• Horváth Béla
• Pongó László
• Murguly Attila
• Poczók Miklós

Párt
Szavazatok száma
RPM
27
Lungo Drom
19
RPM
63
RPM
49
Lungo Drom
19
RPM
15
Lungo Drom
25

RUSZIN
NEMZETISÉGI
VÁLASZTÁS
EREDMÉNYE:

Jelölt neve
• Gupcsu Jánosné
• Tóth Miklósné
• Andrejcsák Róbert
Olekszandrovics
• Komiszár János
• Ruszinkó Jánosné
• Tóthné
Seres Éva Zsuzsanna

Párt
MROSZ
MROSZ

Szavazatok száma
10
5

MROSZ
MROSZ
MROSZ

31
24
35

MROSZ
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„Az én kedves kis falumban Karácsonykor magába száll minden lélek.”
Interjú Tamás Lászlóval
– a Pócsi Karácsony főszervezőjével
Nemrég köszöntött be a december, Má
riapócson pedig néhányan már a karácsonyra készülnek. Nem az ajándékok beszerzésével igyekeznek, hanem a már hagyománnyá
vált Pócsi Karácsony elnevezésű betlehemes
játék próbái zajlanak. Az előadásról és annak
előkészületeiről kérdeztük Tamás László főszervezőt.
• Mikor kezdődtek el idén a próbák?
– A korábbi években nehézkesen indultak
az előkészületek. Ezért idén változtattunk egy
keveset; csak az énekeket próbáltuk novem
bertől, közösen december elejétől ültünk ös�
sze.
• Hogyan alakult meg a társaság?
– Folyamatosan, felkérés útján zajlott a sze
replők válogatása, mivel maguktól nem szíve
sen jelentkeznek az emberek. Olyanokat kere
sünk, akikben van némi színészi tehetség vagy
a hangi adottságai megfelelőek. Azt azonban
meg kell jegyeznem, hogy egy amatőr csapat
ról van szó, akik nagyon összetartóak.
• Milyen a csapat összetétele? Több a fiatal, vagy az idősebb korosztály dominál?
– A történetből adódóan a fiatal generáció
tól az idősebb korosztályig mindenki képvisel
teti magát. Néhányunk gyermeke is például a
betlehemes játékkal együtt nőtt fel.
• Hogyan jut idő a próbákra a munka mellett?
– Hetente egyszer próbálunk, de nehe
zen tudjuk összehozni. Mivel szinte mindan�
nyian dolgozunk, elég körülményes, sokszor
a szereplők fele hiányzik. December 24-én
természetesen ebből már semmi sem látszik,
de csak az tudja, milyen sok munka van mö
götte, aki benne van.
• Ha ennyi probléma adódik, miért vállalják el a szerepeket?
– Úgy gondolom, meglehetősen összetett
oka van annak, hogy ki miért vállalja el. Soka

ERDÉLY, csupa nagybetűvel
Bevallom 35 éves vagyok, de még soha
nem voltam Erdélyben. Kicsit aggódtam is,
hogy fogom ezt a rövid beszámolót megírni.
Végül úgy döntöttem, hogy egy rendhagyó
írást adok ki a kezem alól és inkább az érzé
seimről írok Önöknek.
Mindig is a terveim között volt, hogy
majd ekkor, akkor elmegyek ezt meg azt biz
tos megnézem stb stb. aztán nagy terve
im általában a gondolat szintjén megragad
tak (de ott mondjuk nagyon jól kigondoltam
mindent J).
De idén végre alkalmam nyílt rég dédel
getett tervemet megvalósítani. Meghallot
tam, hogy önkormányzatunk erdélyi kirán
dulást szervez és azonnal feliratkoztam kis
lányommal együtt. Csak mások elbeszélései
re alapozva: csodaszép táj, kedves emberek,
marasztaló vendégszeretet, nagyon vártam
az indulást.

kat a hit, a lelki összetartozás ösztönöz, de biz
tosan akad olyan is, akit a szereplési vágy hajt.
• Támogatók nélkül nehéz lenne megvalósítani a műsort. Kik és hogyan segítenek?
– Az önkormányzat és az egyház a két leg
főbb támogató. A segítségükkel épül fel a
templom előtti téren a színpad. Ők gondoskod
nak még a tábortüzekről, a forró teáról, forralt
borról és a vendégmarasztaló harapnivalóról
is. Technikai eszközök nélkül nem is lehetne
előadás, a megfelelő világításról és a hangosí
tásról egy helyi csapat gondoskodik.
• A korhű jelmezeket honnan szerezték
be?
– Még a kezdetekkor egy színházból kölcsö
nöztük, de nem vitték vissza időben ezeket, és
ebből konfliktus keletkezett. Azóta saját jelme
zeink vannak, melyeket az önkormányzat tá
mogatásával a helyi varrodában készíttettünk.
Ilyen például Mária vagy József ruhája. A pász
torok subáit és a botokat környékbeli juhá
szoktól kérjük el.
• A hagyományos karácsonyi énekeken kívül modern zeneszámok feldolgozása is hallható. Kik választják ki a dalokat, és írják át a
szövegeket?
– A dalokat általában én választom ki még
év közben, majd egy stúdióban készül el a ze
nei alap. A feleségemmel csak a szöveget írjuk
át úgy, hogy az ünnepi hangulathoz illő mon
danivalója legyen. Most találtunk több olyan
számot, amelyeknek nem kell átírnunk a szö
vegét, ugyanis teljes mértékben felhasználha
tó a műsorhoz.
• Az alaptörténet mindig ugyanaz, mégis
nő évről évre a közönség száma. Mi lehet ennek az oka?
– Sokan jelezték, hogy kicsit „unalmas” a
történet, valamilyen újítás feldobná. Ilyenkor
mindig azt válaszolom, hogy vasárnap is elme
gyünk a templomba, és ugyanazt a misét hall
juk, amit legelőször, mégsem unalmas. Jézus
születését sem lehet másképpen megjeleníte
ni, mint ahogy volt. Gondolkoztam azon, ho
gyan modernizálhatnánk, de nem lehet más
A nagy napon izgatottan gyülekezett a kis
csapat a Zarándokház előtt, majd Kapin atya
vezetésével, kegytemplomunkban közösen
imádkozva kértük a Szűzanya segítségét az
út során.
A határ átlépése után Nagyváradon vet
tük fel kedves idegenvezetőnket, Szilveszter
Zsombort, aki szívvel, lélekkel és humorral
jócskán fűszerezve kalauzolt minket a kirán
dulás teljes ideje alatt. Azt hiszem a többiek
nevében is kifejezhetem hálámat neki a fe
ledhetetlen kommentárokért.
Úti célunk Csíkcsomorta volt, ahol a szál
láshelyünket foglalhattuk el. Rendkívül ked
ves vendéglátóink voltak: a polgármester úr
Ferencz Csaba és bájos felesége valamint
munkatársaik.
Számomra már maga az utazás is felért
egy csodával, tátott szájjal bámultam a le
nyűgöző környezetet és kezdtem megérteni,
hogy az emberek rajongása Erdélyért egyál
talán nem túlzás. Sőt szerintem én is „meg
fertőződtem” Erdéllyel és a csodálók lelkes

képp elmondani, annyira egyedi és gyönyörű a
történet. Egy mai fiatal párral, pásztorok és ki
rályok nélkül már nem lenne ugyanaz.
Talán az vonzza az ide látogatókat az „egy
hangúság” ellenére is, hogy nem profi színé
szek, hanem helyi, egyszerű emberek a szerep
lők. Maga a hely szelleme, a templom és a
kegykép kisugárzása, pozitív energiája hozza
ide őket, akik a műsor után még hideg ellené
re sem akarnak hazamenni, annyira jól érzik
magukat. Olyat kapnak itt az emberek, ame
lyet boltban nem lehet megvásárolni. Ott le
het venni ékszert, ruhát, bármit karácsonyra,
aminek biztosan örülnének is. Lelki ajándékot
azonban pénzért nem kaphatnak.
• A médiában is megjelenik a Pócsi Kará
csony híre. Ez is szerepet játszhat abban,
hogy többen kíváncsiak az élő műsorra?
– Valószínűleg ez is jelentősen befolyásol
ja a közönség gyarapodását. Ismerek olyano
kat, akik Debrecenből, vagy a Dunántúlról is
évről évre visszajárnak. A televízióban is lead
ják a műsort, és az interneten is megnézhető
a korábbi évek szereplése, de más élményt je
lent eljönni ide és élőben megnézni.
• Máriapócson hagyománnyá vált a betle
hemes játék. Milyen lenne, ha a következő
generáció nem vinné tovább ezt a szokást és
megszűnne a Pócsi Karácsony?
– Ez előbb vagy utóbb be fog következni. Ha
alakulna egy teljesen új csapat, valószínűleg
megújulna a műsor, és talán sokkal lendülete
sebb lenne. Ők is dolgoznának rajta pár évig,
majd jönne az újabb váltás. Így lenne egészsé
ges, mert beleöregszünk a szerepekbe. Ettől
függetlenül persze játszunk tovább, folytatjuk,
amíg bírjuk.
Ha már egyáltalán nem lenne, nagyon hi
ányozna. Nem csak nekem, hanem a szerep
lőknek és az embereknek is, akikkel együtt
ünnepelünk. A lelkünk egy darabja tűnne el a
Pócsi Karácsony megszűnésével.
Mikula Szilvia
táborát gyarapítom. És talán azt is bátran ki
jelenthetem utazásunk végén nem voltam
egyedül ezzel az érzéssel.
Mikor láttam a csodás fenyveseket, a ka
nyargós szerpentineket, a meredek hegyol
dalakat egyetlen gondolat járt a fejemben:
„itt még a természet az úr!” Ez az érzés nem
nyomasztott, hanem úgy tűnt helyére kerül
tek a dolgok. Itt az ember még tudja, hogy ki
van, kiért. A leigázott, megcsonkított, iparo
sított területek után üdítő volt látni a vad tá
jakat és alázattal fogadtam illetve foglaltam
el itt méltó helyem, mely nem a természet
fölött volt…
Végül csak annyit, hogy igazán hálásak
lehetünk az utazás kiötlőjének Papp Berta
lan polgármester úrnak (aki sajnos egészségi
állapota miatt nem tarthatott velünk) Zele
nyákné Editnek, aki erejét nem kímélve szer
vezte e nagyszerű kirándulást, valamint min
den kedves embernek, aki valamilyen szin
ten is hozzájárult ennek a csodálatos utazás
nak a létrejöttéhez.
Bartos Anikó
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Tisztelt Máriapócsiak!
A rendőrőrsünk ismét eredményes felderí
téseket hajtott végre a város területén, igaz
kevés jogsértést követnek el itt Máriapócson,
de azért így is akad tennivalójuk a helyi rend
őröknek, így csak néhány ízelítővel szolgálha
tok az elmúlt hónapok történéseiből:
Eljárás indult a Nyírbátor Rendőrkapitány
ság Máriapócs Rendőrőrsén egy kislétai do
hánytermesztő vállalkozó bejelentése szerint
2014. november hónap elejétől kezdve észlel
ték hogy a Pócspetri külterületén lévő dohány
pajtáikból nagyobb mennyiségű felfűzött do
hánylevelet tulajdonítottak el ismeretlenek. A
tolvajok a pórékat, melyekre a dohány leve
lek fel vannak fűzve elvágták, és a rajtuk lévő
dohánnyal együtt ellopták. Az ellopott do
hánylevelek mennyisége 500–600 póré lehet,
mely 10–12 mázsa tömegű, melynek az érté
ke 336.000,– Ft lehet. A elkövetők felkutatá
sa érdekében a dohánypajta környékére, mind
a tulajdonos, mind a Máriapócs rendőrőrs ré
széről kamerák kerültek kihelyezésre a felderí
tés érdekében.
A kamera fénykép és video felvételek elem
zése során megállapítást nyert, hogy több
esetben az esti órákban nagy zsákokba pakol
va több elkövető ellopja a dohányleveleket,
amiket járművükkel a helyszínről elszállítanak.
Az elkövetők személyazonosságának megál
lapítása során a rendőrök elkövetők szemé
lyében minden kétséget kizáróan beazonosí
tották id. K. Ernő 43 éves, K. László 25 éves, K.
Róbert 21 éves, id. K. Zoltán 43 éves, K. Sán
dor 48 éves máriapócsi, valamint ifj. K. Zoltán
23 éves pócspetri lakosokat. Fent nevezett sze
mélyeket a Rendőrőrs munkatársai a kora haj
nali órákban állították elő a rendőrőrsre. A gya
núsítottak kihallgatása során megállapítást
nyert, hogy a lopást előre kitervelten anya

RENDŐRSÉGI HÍREK
gi haszonszerzés végett követték el, és a lo
pott dohányleveleket eladták, melyből kapott
pénzt egymás között szétosztották. Az egyenru
hások több helyszínen tartott házkutatás so
rán felkutatták és lefoglalták a bizonyítási esz
közöket, tárgyakat, és Mátészalkán az orgaz
dák felkutatása során padlásokon, fürdőszobá
ba rejtve a lopott dohány levelekből több má
zsányit sikerült lefoglalni. Mivel ott már vágott
feldolgozott állapotban lévő dohányleveleket is
találtak, így bevonták az eljárásba a NAV mun
katársait is jövedéki eljárás lefolytatása végett.
A házkutatások során a rendőrök négy gyanúsí
tottnál, erdőből származó lopott fákat is talál
tak, ami miatt külön büntető eljárás lett indít
va velük szemben szintén lopás elkövetése vád
jával. Az egyik elkövető, aki a lopások során a
járművekkel a helyszínre szállította az elkövető
ket és onnan el a lopott tárgyakat vezető enge
dély nélkül vezette járművét, ezért vele szem
ben külön szabálysértési feljelentés is készült.
Megjegyzés: A rendőrőrsnek együttműkö
dési megállapodás alapján folyamatos, és szo
ros a kapcsolat tartása és a közös szolgálata a
Magyar Dohánytermesztők Országos Szövet
ségével, és a helyi dohánytermelőkkel a lopá
sok megelőzése, felderítése érdekében mivel a
rendőrőrshöz tartozó településeken található
Ófehértó, mint Kelet Európa legnagyobb do
hány termesztő települése, és Máriapócson
illetve Pócspetriben jelentős területen folyik
dohánytermelés. A gyanúsítottak az ügyekben
beismerő vallomást tettek, és velük szemben a
rendőrőrs munkatársai bíróság elé állítással fe
jezik be lopás bűntett illetve lopás vétség miatt
a nyomozást, valamint az iratokat a NAV illeté
kes kirendeltségének is megküldték, a jövedé
ki eljárás lefolytatása végett.

Példamutató összefogás
KARÁCSONYI CSOKIGYŰJTÉS
A BETEG GYEREKEKNEK
Kedves Városlakók!
„A karácsonyról mindenkinek a szeretet, a
jó cselekedet és az ajándékozás jut eszébe. Az
ajándék kézzelfogható jele annak, hogy valaki
ránk gondolt. Egy beteg gyermeknek örömet,
lelki feltöltődést és reményt ad, ha érzi, milyen
sokan gondolnak rá és állnak mellette.”
A Remény a Leukémiás Gyermekekért Ala
pítvány 2014-ben is elindította a Karácsonyi
Csokigyűjtést a „Veled Vagyok” üzenettel,
melyhez a Máriapócsi Polgármesteri Hivatal
dolgozói immár második alkalommal csatlakoztak.
Nagy öröm volt számunkra megtapasztal
ni, hogy az idei évben a város lakóinak és az
intézmények összefogásának is köszönhetően milyen sok csokoládé, édesség, kifestő, színes ceruza, játék, gyümölcs és jó néhány rövid
üzenet, gyermekrajz kerülhetett továbbításra
a leukémiás és daganatos gyermekeknek.
Az összefogás szép példájának lehettünk
tanúi, hiszen a hivatal felhívására a kisgyerme
kektől, az idős emberekig mindenki megmoz
dult. A sok-sok adomány jele az összetartozá
sunknak, és annak, hogy az emberek szívében él a bajbajutott embertársak/gyermekek
megsegítése.
Az összegyűjtött ajándékok, valamint az
üzenetek és jókívánságok sokat jelentenek

azoknak a gyermekeknek, akik hónapokon,
éveken át küzdenek a gyógyulásukért. Érzik,
nincsenek egyedül, és hogy milyen sokan gon
dolnak rájuk. Ezáltal erőt tudnak meríteni a
nehéz mindennapokra.
A kis betegeknek szánt adományokat 2014.
december 18.-án személyesen továbbítottuk
a Debreceni Remény a Leukémiás Gyermeke
kért Alapítvány részére.
Az ajándékok és üzenetek országosan jut
nak el karácsonyra a gyermek-hematológiai
centrumokba az alapítvány közvetítésével.
Ezúton köszönjük meg minden városlakónak, adományozónak, aki önzetlen segítségével hozzájárult a kis betegek szebb, boldogabb karácsonyához.
Mindenkinek Áldott, Békés Karácsonyi Ünnepeket Kívánunk!
a Polgármesteri Hivatal dolgozói

Máriapócs belterületén lakossági bejelen
tések és a hatóság észlelése alapján megálla
pítást nyert, hogy sok kóbor, illetve gazdája ál
tal szabadon kóborolni hagyott kutya található
a város utcáin, a közterületen és ezért, doku
mentált formában a rendőrőrs munkatársai
több esetben tettek feljelentést veszélyeztetés
kutyával szabálysértés elkövetése miatt több
felelőtlen helyi lakos ellen a Nyírbátor Járási
Kormányhivatal felé, és a Polgármesteri Hiva
tal Jegyzőjével, valamint Dr. Oláh Zsigmond ál
latorvossal közös ellenőrzésben vettünk részt
a kóbor, beoltatlan ebek kiszűrésére. Ezúton
tájékoztatom a lakosságot, hogy ezen szabály
sértés elkövetése miatt a helyszínen 5 ezertől
50 ezer forintig, feljelentés esetén pedig 150
ezer forintig terjedő pénzbírság szabható ki.
A téli időjárás beköszöntével kérjük a jár
művezetőket, hogy körültekintőbbek legye
nek, és készítsék fel járműveiket a téli időjárá
si körülményekre. A kerékpárosok, és gyalogo
sok se felejtsék el, hogy ha kellően oda figyel
nek és láthatóvá teszik magukat, járművüket
az úttesten, vagy a kerékpár úton, gyalogjár
dán történő közlekedés során, akkor nagyobb
az esélye, hogy a kora délutáni órákban már
sötétben hamarabb észre veszi őket a közle
kedésben részt vevő többi személy, és nem
történik így baleset. Higgyék el mindenkit ha
zavárnak, és a látni és látszani nem csak egy
rendőrségi szlogen, hanem jogszabályi köve
telmény is.
Végezetül az elkövetkezendő ünnepekhez
a rendőrőrs állománya nevében kívánok min
den máriapócsi lakosnak jó egészséget, békes
séget, boldogságot.		
Varga Zsolt
r. százados, őrsparancsnok

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

Hirdessen a képújságon!
Találja meg vevőjét, adja fel hirdetését!
Képújságunkat Máriapócson olvashat
ják több mint 300 háztartásban, továbbá az
interneten is nézhető a www.mariapocs.hu
oldalon. Hirdessen Ön is a képújság csator
náján ingatlan, állás, jármú vagy egyéb ro
vatban akár fényképpel is!
Hirdetéseiket, közleményeiket várjuk a
Művelődési házba (4326 Máriapócs Bátho
ri út 25. sz.) személyesen vagy telefonon
(42) 385-533 telefonszámon, 08.00–16.00
óra között.
A Hirdetések frissítése hetente egyszer
történik!
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Máriapócsi Napközi Otthonos Óvoda hírei
• 2014. szeptember 1-jén megnyitottuk ka
puinkat az óvodások előtt. A hosszú nyári szü
net után hol sírva, hol lelkesen jöttek óvodába
a gyermekek. Ezt a nevelési évet 75 gyermek
kel indítottuk. Nagycsoport 30 fő, nagy-közép
ső csoport 25 fő, kiscsoport 20 fő. A szülőket
az első héten szülői értekezlet keretén belül
tájékoztattuk a változásokról, az elvégzett nyá
ri munkálatokról, az év várható eseményeiről,
nyertes pályázatokról. Megválasztották a cso
portok a szülői munkaközösségi tagokat, meg
beszélték feladataikat.
• 2014. 09. 10-én az „Integrált városfejlesz
tési célok megvalósítása Máriapócson” című
pályázat finanszírozásával a Máriapócs Vá
ros Önkormányzattal és a Vigyázzunk Egymás
ra Egyesülettel karöltve parlagfű irtási akciót
szerveztünk, ami már az óvodánkban hagyo
mány.
• Szeptember 25-én almaszüretre mentünk a NyírHavanna Bt. gyümölcsös
kertjébe. A szüret után a
gyermekek almából készült
finomságokat, bábokat, de
korációkat készítettek és
persze fogyasztottak.
• Szeptember 30-án kihirdettük Benedek Elek Me-

semondó délelőttünket, melyet 2015. janu
ár 22-én délelőtt tartunk óvodánkban. Ezúton
is szeretnénk a szülők és gyermekek figyelmét
felhívni, hogy már készülhetnek, tanulhatják a
meséket.
• Október 16-án a Máriapócsi MagyarAngol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola elsős tanulóit látogatták meg volt óvónénieik. Az óvónénik el
csodálkoztak, hogy a gyermekek mennyit fej
lődtek, mennyire önállóak, és büszkén nézték
végig az elsősök óráit.
• November 5-én az Ovi-Konyha programunk keretében kenyérlángost, illetve sütőtököt sütöttünk a Pápa-téren elkészült
kemencében.
• November 13-án a nyíregyházi Mű
vész Stúdióban nézhették végig óvodásaink

a Seherezádé című előadást, mely egy új él
mény volt nemcsak az óvodásoknak, hanem a
kísérő pedagógusoknak is.
• November 27-én már hagyományként
adventi alkotódélutánt szerveztünk a szülők
számára, melyen többféle karácsonyi díszt, ko
pogtatót, ajtódíszt, gyertyatartót, stb. készít
hettek az érdeklődő szülők.
• December 5-én meglátogatta óvodánkat
a Mikulás. Délelőtt a kistérség, majd délután
az óvoda és az óvoda alapítványának ajándé
kát vehették tőle át a gyermekek.
• Karácsonyi ünnepségünk december 19én 10 órától lesz a tornateremben, melyre sok
szeretettel várjuk a kedves szülőket és meghí
vott vendégeket.
• 2014. december 20-tól (szombat) 2015.
január 4-ig (vasárnap) az óvoda zárva tart.
Utolsó nyitvatartási nap
2014. december 19. (pén
tek), első nyitva tartási nap
2015. január 5. (hétfő).
Mindenkinek áldott, békés ünnepeket kívánok az
óvoda minden dolgozója
nevében.
Bajzáth Viktória
óvodavezető

Karácsonyi liturgikus rend a Máriapócsi Kegytemplomban
December 24. szerda
15:00 Kántálás a négy égtáj felől
16:00 Pócsi Karácsony
17:30 N
 agy alkonyati istentisztelet
Nagy Szt. Bazil Liturgiájával
00:00 Éjféli Istentisztelet
December 25. csütörtök:
Karácsony I. nap
08:00 Szent Liturgia
10:00 Szent Liturgia
15:00 Vecsernye
December 26. péntek:
Karácsony II. nap
08:00 Utrenye
10:00 Püspöki Szent Liturgia
17:00 S zent Liturgia
Vecsernye

December 27. szombat:
Karácsony III. nap
08:00 Utrenye
10:00 Szent Liturgia
17:00 S zent Liturgia,
Liturgiát követően
Vecsernye
December 28. vasárnap
06:45 Utrenye
08:00 Szent Liturgia
10:00 Szent Liturgia
17:00 S zent Liturgia,
Liturgiát követően
Vecsernye
December 31. szerda: Hálaadás
17:00 S zent Liturgia,
Vecsernye

Január 1. csütörtök:
Nagy Szent Bazil főpap:
08:00 Utrenye
10:00 Szent Liturgia
17:00 S zent Liturgia,
Liturgiát követően Vecsernye
Január 4. vasárnap
06:45 Utrenye
08:00 Szent Liturgia
10:00 Szent Liturgia
17:00 S zent Liturgia,
Liturgiát követően Vecsernye
Január 6. kedd Vízkereszt
08:00 Utrenye
10:00 Szent Liturgia
17:00 S zent Liturgia,
Liturgiát követően Vecsernye
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Máriapócsi Magyar–Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
Minden iskolai tanév egyik legfontosabb és legnagyobb izgalommal
teli időszaka az első osztályosok iskolakezdése. Iskolánkban az idén 18
gyermek kezdte meg első osztályos tanulmányait. A 2014–2015-ös tan
évben a következő képzési területeken történik az oktatás: általános
tantervű, magyar-angol két tanítási nyelvű és alapfokú művészeti oktatás. Az alapfokú művészeti oktatás 4 tagozaton folyik: zeneművészet,
képző- és iparművészet, színművészet és néptánc.
Megérkezett nevelőtestületünkhöz új lektortanárunk Jeffery Lee
Holcomb, aki az Egyesült Államokból utazott Magyarországra, hogy
megismertesse tanulóinkkal az amerikai kultúrát és a gazdagítsa a gye
rekek szóbeli kifejezésmódjának sokszínűségét. Nevelőtestületünk min
dent megtesz azért, hogy a gyerekek a tanórán kívül is a különböző
programokban jól érezzék magukat és aktívan munkálkodjanak.
A Kis Rózsafa citeraegyüttes és népdalkör tagjaként megnyerte a
Gyermekesély Iroda által szervezett Kistérségi Ki Mit Tud elnevezésű
fesztivál fődíját az előző tanévben, melynek díja egy túristvándi kirán
dulás volt, amire szeptember végén került sor.
Októberben méltóképpen megemlékeztünk az aradi vértanúk em
léknapjára, valamint 1956-os forradalom és szabadságharc eseményeire, hőseire.
Zenei világnap alkalmából a zenét tanuló művészetis gyerekek meg
ismertették mindenkivel az általuk használt hangszereket és az énekkar
részvételével közös énekléssel zártuk rendezvényünket.
Október 10-én a Pákozdi csata emlékére játékos sportvetélkedőt
szerveztünk a gyerekek részére a Pápa téren.
Október 17-én nyolcadikos diákjaink részt vettek Nyíregyházán a
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja
által szervezett Pályaválasztási kiállításon, melyen a megyében találha
tó középiskolákkal és felsőfokú intézményekkel ismerkedhettek meg, il
letve teljes körű információt szerezhettek a továbbtanulás lehetősége
iről, feltételeiről. Gyakorlati szakmabemutatókon megismerkedhettek
egyes szakmák sajátosságaival.
Novemberben előkerültek a töklámpások is, a gyerekek rémisztő
alakoknak öltöztek, jelmezeiket a halloween alkalmából a tornaterem
ben mutatták be, egy nagyon szórakoztató délután keretében.
A tanév folyamán diákjaink az Angol Műhely Kulturális Egyesület
szervezésében angol nyelvi olvasási versenyen vettek részt, amely há
rom fordulóból állt. Három megye diákjai versenghettek egymással 900
benevezett tanulóból 5 gyerek (Virág Tamás 5.a, Borbás Blanka Dalma
6.a, Mosolygó Panni 6.a, Pósán Zsófi 6.a és Virág Zsófia 7.a) a mi intéz
ményünkből jutott be a döntőbe.
Iskolánkban tovább folytatódik a TÁMOP-3.3.14.A-12/1-2013-0064
Hazai testvériskolai kapcsolatok kialakítása projektünk az ilki testvér
iskolával. Ezáltal lehetőségünk adódott eljutni Sátoraljaújhelyre, ahol li
begővel megcsodálhattuk a zempléni hegyeket, utána ellátogattunk Sárospatakra, ahol a Rákóczi várat tekinthettük meg.
A tavalyi tanév során az ilki gyerekek látogattak el Máriapócsra, idén
pedig a máriapócsi gyerekek tölthettek el 2 napot Ilken. A pedagógusok

gazdag programokkal színesítették a napot, másnap megtekintettük a
Beregi Múzeum csodálatos kiállítását és a vásárosnaményi Szilva fürdő
ben töltöttünk el egy kellemes délelőttöt.
November elején tovább folytatva a Rákócziak útját, eljutottunk Borsiba, ahol a Rákóczi kastélyt tekintettük meg, valamint Kassa nevezetes
ségeivel ismerkedhettek meg a gyerekek (Kassai dóm, Rodostói Ház).
A TÁMOP-3.3.14.B-14/1-2014-0035 „Határtalan képességek – test
vériskolai kapcsolat kialakítása" projekt keretében szeptemberben Ba
kos-Kiss Gábor, a Nemzeti Színház művésze, októberben az Aphonia
verszenekar, novemberben Gerendás Péter Liszt-díjas zeneszerző-elő
adóművész, decemberben pedig Huzella Péter Kossuth-díjas zeneszer
ző-előadóművész adott koncertet. Lehetőségünk nyílt a program kere
tein belül nyelvi foglalkozásokat is tartani.
Kulánda Mihály iskolánk volt tanulójának nagyvonalú adománya ré
vén 10 tanulónk kap hozzáférést a Click 4 Skill angol nyelvű oktatóprogramhoz. A program reményeink szerint segíti a gyermekek tanulá
sát, az angol nyelvű kommunikáció gyakorlását. A több mint 250.000,–
Ft értékű adományt ezúton is köszönjük. A nyelvoktatás új eszközével
tanulhatnak: Boros Bálint, Borsi Eszter, Czeglédi Szabina, Doviscsák Ani
ta, Gyarmati László, Lakatos Fanni, Mihucz Fruzsina, Mócsán Máté,
Sitku Pál, Ujlaky Gergő. A gyerekek munkáját Csomós János tanár úr ko
ordinálja.
2014. december 19-én szép karácsonyi ünnepséggel zárjuk az év
munkáját. A karácsonyi ünnepségre Krich Viktória és Nagyné Béres
Andrea tanárnők készítik fel a gyerekeket. A téli szünetben is izgalmas
program vár tanulóinkra.
December 21-én vasárnap 11 órától iskolánk 40 tanulója a Magyar
Állami Operaház a Csajkovszkij: „Diótörő” mesebalettet tekinthetik
meg. A program a MKB Bank Zrt. és a Nemzetközi Gyermekmentő Szol
gálat Karácsonyi Gyermekgálája keretében történik. Az Operaház nyúj
totta csodálatos élményeken túl tanulóik az előadást követően egy fo
gadáson vehetnek részt, ahol izgalmas karácsonyi ajándékok is várják
őket. A programban való részvétel lehetőségéért ezúton is köszönet
Kapin István kegyhelyigazgatónak és a Görög Katolikus Egyháznak.
Végzős tanulóink részére új pályázati lehetőség nyílott az „Út a szakmaválasztáshoz” című projekt keretében. Nyolcadikosaink közül 7 ta
nuló jelentkezhetett a programba, akik sikeres pályázat esetén havi
10.000–18.000,– Ft ösztöndíjban részesülhetnek. Mentortanáraik Dávi
da Edina és Jevcsák István, akik nyomon követik a tanulók iskolai mun
káját és pályaválasztását.
Néhány fontos információ: • téli szünet: 2014. december 20. –
2015. január 04. A téli szünet előtti utolsó tanítási nap 2014. december
19. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2015. január 5. (hétfő). • A
szorgalmi idő első féléve 2015. január 16-ig tart.
Kellemes karácsonyi ünnepeket, és boldog új évet kíván, az iskola
dolgozói és tanulói nevében:
Vincze Sándor igazgató

Görögkatolikus Egyház felívása!
Fogjunk össze, hogy minél hamarabb megszólalhasson A BÉKESSÉG HARANGHANGJA MÁRIAPÓCSON! Nagy tervünk, hogy a 300.
születésnapot Máriapócson új haranggal ünnepeljük. 1715. augusztus
1-jén a Bécsbe szállított máriapócsi kegykép másolata csodálatos mó
don szintén könnyezni kezdett. Ettől kezdve mind a mai napig zarándo
kok sokasága látogat ide, s emiatt ezt a csodálatos eseményt tekintjük
a Kegyhely születésnapjának. Erről a 300. évfordulóról kívánunk mél
tóképpen megemlékezni 2015-ben, s ennek keretében egyéb jelentős

rendezvényünk mellett, egy 15 mázsás harangot is szeretnénk elhelyez
ni a bazilika üresen álló tornyában.
A harang megszólalását a következő számlaszámon segítheti:
11100702-18805350-36000001 (CIB) vagy kérésére csekket küldünk.
Kérjük a tisztelt adományozót mindkét esetben a közlemény rovatban
tüntesse fel a nevét, címet és a „békesség harangja” szókapcsolatot!
Elérhetőségünk: 4326 MÁRIAPÓCSI KEGYTEMPLOM,
Kossuth tér 25. Tel.: +36 (42) 385-142
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Vigyázzunk Egymásra Egyesületnek érkezett köszönő levél
Tisztelt Vigyázzunk Egymásra Egyesület!
Köszönet a szívpárnáért. Ma viszem haza magammal sze
met-szájat rajzoltam rá, hogy mosolyogjon felém. Testrészem
lett, hitet adott, kiküszöbölte a súrlódásokat. Istennél fel lett

írva, most én is azt tartom: aki keresi a boldogságot az ad
jon-adjon. Így két ember lesz egyszerre boldog: aki ad és aki
kap. Isten legyen Önökkel és a szűz Anya könnyei mossák le a
bánatukat.
Boldog életet mindnyájuknak!

BOROSTYÁN KLUB – Karácsonyi köszöntő
Nemsokára megszólal a karácsonyi csengő,
melynek hangja a családot, az otthon melegét, a
szeretetet juttatja eszünkbe. Ismét gondolhatunk
szeretteinkre, barátainkra és figyelhetünk arra, hogy
mit nyújthatunk azoknak, akik fontosak számunkra.
Nem a drága ajándékok teszik fényessé lelkünkben
ezt az ünnepet, hanem a szeretet. Ahol béke és sze
retet van ott meghitt, bensőséges kapcsolatokra
épült családot, közösséget lehet teremteni.
Figyeljünk arra, hogy a szeretet lángja ne csak néhány napig, az ün
nep idején égjen szívünkben, hanem a hétköznapokon is izzon, lángol
jon. Éljünk úgy, hogy szeretettel viseltessünk embertársaink iránt, hogy
életünkben ne legyen helye a haragnak és a gyűlölködésnek.
A Borostyán Klub Tagjai nevében kívánok mindenkinek szeretetteljes
áldott karácsonyt, békés, boldog új évet! Kívánom, hogy az elkövet
kezendő 2015-ös esztendőben is a szeretet, az összefogás az együttgon

BOROSTYÁNOS
KARÁCSONY
Mi Borostyánosok
összejöttünk ünnepelni,
Hogy lássuk a Kis Jézuskát megszületni.
Imádkozunk, énekelünk közösen,
Hogy születése mindenkinek
boldogság legyen.
Mi Borostyánosok felnézünk az égre,
Messziről látszik a csillagok fénye.
Egy csillag különösen fényesen világít,
Mutatja az utat a földön a jászolig.
Mi Borostyánosok leszünk a pásztorok,
Elindulunk, hogy köszöntsük Jézusunk.
Egészségünk megromlott,
de harcolunk.
Szűz Mária lett a mi patrónusunk.
Mi Borostyánosok megköszönjük,
Hogy Jézus itt született közöttünk.
Szűz Mária! Kedves Édesanyánk!
Ez után is gondolj majd ránk!
Mi Borostyánosok szívvel énekeljük,
A kis Jézus megszületett, örvendjünk!
Szeretetet, megváltást hozott
az embereknek.
Boldog Karácsonyt kívánunk
Mindenkinek!
Farkas Árpádné

dolkodás jellemezze mindennapjainkat! Ehhez kívánok jó erőt, egészsé
get, kitartást, jókedvet és lelki erőt!
Sitku Györgyné

Vigyázzunk Egymásra Egyesület

JÓNAK LENNI JÓ!
Ugye ez nem csak decemberi hónapra vonatkozik?! Szeretném, ha az év többi napjában is ennek szellemében élnénk.
Igaz, ebbe az irányba haladunk. Ezt bizo
nyítja a sok adakozó ember, akik ruhát,
könyvet, játékokat adtak, a hajléktalanoknak, rászorulóknak. Januártól-decemberig.

Otthon lakóinak, s persze szép karácsonyi
énekekkel. Mivel ez egy kicsit év záró is, azt
is elmondhatjuk, hogy kirándultunk is. A Bo
rostyán klub tagjai is velünk voltak, SzatmárBereg nevezetes helyeit látogattuk meg. Jól
éreztük magunkat.

Ünnepi díszbe öltöztették a kis
Templom előtti fát, az iskola, óvoda, a
Szt. Makrina, Idősek Otthona lakói és
a nyugdíjas klub tagjai. Elkészítettük a
300-ik szívpárnát, amiben sokan segí
tettek. És, ha karácsony, akkor kántá
lás. Saját készítésű mézeskaláccsal ked
veskedtünk a Szt. Makrina és az Idősek

A Béres Gyógyszergyár Zrt.-től az
egyesület Béres Cseppet kapott, me
lyet beteg emberek között oszt szét.
Ezúton is szeretnénk megköszönni a
cég ajándékát.
A Vigyázzunk Egymásra Egyesület
tagjai nevében kívánok mindenkinek
áldott, békés, boldog karácsonyt, és
sikerekben gazdag új évet.
Balázs Csabáné V.E.E.
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RUSZIN NEMZETI ÖNKORMÁNYZAT HÍREI

Tisztelt Máriapócsiak! Tisztelt Ruszin társaim!
Mindnyájunk nevében szeretnék köszönetet mondani a Ruszin
Nemzetiségi Kisebbség elnökének és a két képviselőnek, hogy de
cember 6-án megrendezésre került újra a hagyományőrző Ruszin Ka
rácsony. Az elnök asszony beszámolt az elmúlt évi költségvetésről, a
gyerekek nyári táborozásáról. Majd elfogyasztottunk egy finom va
VIII. EMLÉK CSUKAFOGÓ
HORGÁSZVERSENY

csorát, majd az ünnepi műsor meghallgatása után a zenész elkezdte
a talp alá valót húzni. Itt szeretném elmondani, hogy sem az elnök,
sem a képviselők a munkájukért pénzt nem kapnak és még is tudtak
nekünk örömet, jó kedvet szerezni.
Köszönettel mindenért!

Gupcsu Jánosné

Horgász Egyesület hírei

Az idei esztendőben immár nyolcadik alkalommal emlékeztek meg
a máriapócsi horgászok az elhunyt horgásztársakról. Tóth Árpád Egye
sületi elnök elmondta, hogy
egy évtized alatt tizenegy
horgásztársat veszítettek el,
akiknek az emléküket örök
ké megőrzik! A rendhagyó
verseny is hozzájárul az em
lékezéshez.

A VERSENY
VÉGEREDMÉNYE:

Felnőtt kategória:
1. Fibi Attila
2. Szakács Zsolt
3. Tóth Árpád
Utánpótlás: 1. Tisza Balázs
Legnagyobb halat fogó: Tisza Balázs
2, 86 kg csuka
Minden résztvevőnek köszönjük, hogy
részt vett az emlékezésen, a díjazottaknak, pedig ezúton is gratulálunk!

GRATULÁLUNK
A FOGÁSOKHOZ!

FIGYELEM!
December van, hamarosan a tavak tel
jesen befagynak! A horgásztavak jege nem
egyenletesen és szabályosan alakul ki, ezért
azon tartózkodni tilos és életveszélyes. A ta
vak területén naponta két alkalommal léke
lés történik, ezek a helyszínek még baleset
veszélyesebbek, ennek figyelembe vételével
tartózkodjanak a Szabadidő Park területén!

Varga László csukája

Tisza Balázs 2,86 kg csukával!

MŰVELŐDÉSI HÁZ HÍREI
A Máriapócsi Fodorinda Táncház program
keretében a Napköziotthonos Óvodában tar
tott néptánc foglalkozást Antal Roland és An
tal Dóra népművészet ifjú mesterei. A program
a 2015-ös esztendőben is folytatódik. Minden
hónap első szombatjának délutánján várjuk a
kicsiket és nagyokat a kézműves és néptánc
programokra, reményeink szerint már az új
Művelődési Központba. A programot az NKA
Közművelődési és Népművészeti Kollégiuma
támogatja.
2014. december 1-én 17 órától ünnepel
tük városnapunkat a Művelődési Házban,
melynek alkalmával Komiszár János festőművész Máriapócs díszpolgárának kiállítása
nyílt meg. Vona Éva színművész, drámapeda

gógus szívhez szóló méltatása minden résztve
vőt meghatott, hiszen nem elemző szemmel
tárta elénk, ahogy ő említette „a mi Jánosunk”
életét és alkotói pályáját, hanem szívből jövő
szeretettel teli szavakkal mutatta be munkás
ságát. Mindenki meglepetésére a művész a ki
állításra érkező vendégek közül egynek akva
rell alkotását, több résztvevőnek pedig köny
veiből adott át példányokat. A megnyitót a
Fodorinda Asszonykórus népdalcsokra és kis
óvodásainak éneke zárta. Az est folyamán Ta
mási Áron: Énekesmadár című népi játékát ad
ták elő a Korányi Frigyes Gimnázium 11-es nö
vendékei Vona Éva rendezésében. A kiállítás
megtekinthető: munkanapokon 8–16 óra kö
zött szombaton 8–12 között.

Kézműves foglalkozások nem csak az őszi
szünetben, de a karácsonyi ajándékozás előtt
is lesznek a Művelődési Házban. A gyerekek
díszeket, apró ajándékokat készíthetnek. Ide
je: 2014. december 22. hétfő 10 óra.
Nyitva tartás az ünnepek alatt: A Városi
Könyvtár 2014. december 24-től – 2015. janu
ár 4-ig ZÁRVA tart.
2015. évi programok: Január 13-án 10 órá
tól gyermekbábszínházi előadás: Bartha Tóni
Paprika Jancsi darabja, jegyek kaphatóak a
Művelődési Házban 500 Ft-os áron.
Fodorinda Táncház 2015-ös foglalkozásai:
január 17-én szombaton 18 órától, február 14.
szombat 18 óra, március 14 szombat 18 óra. A
foglalkozásokat Antal Roland vezeti.
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BOLDOG II. JÁNOS PÁL PÁPA IDŐSEK OTTHONA

A Szent Lukács Görögkatolikus Szeretetszolgálat és a fenntartásában
működő intézmények munkatársai és ellátottai először kapcsolódtak be a
72 óra Kompromisszum nélkül elnevezésű nemzetközi önkéntes program
ba. A program délelőtt tíz órától kezdődött. Máriapócson a Boldog II. János
Pál Pápa Idősek Otthonában találkozott a közel 100 résztvevő. A rendez
vényt Ungvári Sándor a Szeretetszolgálat szakmai vezetője, valamint Papp
Bertalan Máriapócs város polgármestere nyitotta meg. Lőw Gábor az in
tézmény vezetője köszöntötte a megjelenteket, a közös imát Mosolygó Ti
bor atya vezette. A program keretében az alábbi önkéntes munkákon vet
tünk részt: az idősek otthona környékén 25 facsemetét ültettünk, a szem
közti temető rendezésére is sor került, az intézményben koszorúkat készí
tettünk, melyeket a temetőben helyeztünk el. A feladatok elvégzése és az
ebéd elfogyasztása után a Kegytemplomban hálát adtunk ezért az ered
ményes napért, és erőt kértünk a hétköznapok munkáihoz. Bízunk benne,
hogy ez az eredményes nap jövőre ismét megvalósul, és még többen ve
szünk részt a rendezvényen.
IDŐSEKET KÖSZÖNTÖTTÜNK OKTÓBER 1-JÉN
Lakóink életében már december elején megkezdődik az ünnepi készülődés. Együtt teremtjük meg a karácsonyi hangulatot, díszítjük az ablako
kat, és karácsonyi díszekbe öltöztetjük az aulát, társalgókat és az ebéd
lőt. Lélekben is készülünk persze az ünnepekre, a decemberi programja
ink nagy része a karácsony körül forog: beszélgetünk a különféle hagyo
mányokról és népszokásokról. Vallásos lakóink pedig szentmiséken vehet
nek részt.
A karácsony „előszeleként” már hagyománynak számít, hogy látogatást
tesz otthonunkban a Kistérségi Mikulás, ajándékot ad idős lakóinknak, akik
nagyon szokták szeretni ezt a kedves, vidám hangulatú látogatást, minden
kit sikerül jókedvre deríteni. Idén is, mint minden évben Karácsonyi mű
sorral készülünk, a dolgozók verssel, énekkel kedveskednek, valamint a he
lyi óvodás és iskolás gyerekek érkeznek az otthonba, hogy karácsonyi mű

Gólyahírek
• G
 upcsu Marcell

Gupcsu Botond
2014.04.12.
Anyja neve: Havasi Orsolya

• B
 akró Bianka

2014.11.08.
Anyja neve:
Rézműves Mária

• H
 orváth Mirella

• H
 orváth Benjamin

• Iváncsik Zalán

• P oczók Roland Bráen

2014.08.29.
Anyja neve: Kiss Rita
2014.09.20.
Anyja neve: Bukta Anita

• H
 orváth Brendon

2014.09.21.
Anyja neve: Kovács Szabina

• S ónyák Tamás

2014.09.22.
Anyja neve: Nagy Patrícia

• H
 ostyisovszki Jázmin

2014.09.26.
Anyja neve: Csíkós Irén

2014.11.29.
Anyja neve: Horváth Beatrix
2014.12.02.
Anyja neve: Boros Éva

sort adjanak elő lakóinknak ezzel is hozzájárulva ahhoz, hogy a lakók bé
kességben és szeretetben éljék át az ünnepeket. Áldott, Békés Karácsonyi
Ünnepeket Kívánok!
Madácsi Éva Foglalkoztatás szervező
EGYHÁZI SZINTEN ELISMERTÉK
AZ IDŐSEK OTTHONA DOLGOZÓINAK MUNKÁJÁT
2014. nov. 27.-én a Boldog II. János Pál pápáról elnevezett Máriapócsi
Idősek Otthona dolgozói, összejövetelen vettek részt Nyíregyházán, a
Szent Lukács Szeretetszolgálat szervezésében. A találkozón részt vettek
mindazok – több, mint 200 fő –, akik a Szeretetszolgálat kötelékében dol
goznak Szabolcs megyében. A rövid műsort követően, dr. Kruppa Tamás és
dr. Seszták István helynök atyák átadták a kitüntetéseket, jutalmakat 30
dolgozónak, akiknek megköszönték a felelősségteljes munkájukat, amit a
nevelőszülői hálózatban és az ápolói intézetekben folytatnak fáradhatatla
nul. Püspöki döntés következtében, a Szeretetszolgálatot a továbbiakban
Ungvári Sándor fogja igazgatni, a lelki igazgató pedig Ősz Tibor atya lesz.
Papp Nóra

REFORMÁTUS ISTENTISZTELET
Boldog II. János Pál Pápa Idősek Otthonában
2014. december 24-én (szerda);
2014. december 25-én (csütörtök) úrvacsoráztatás;
2015. január 1-én (csütörtök) délután 14:30-tól

KARÁCSONYI RÓMAI KATOLIKUS MISEREND
2014. december 23-én szerdán 18 óra
2014. december 25-én csütörtökön 915 óra
2014. december 26-án pénteken 915 óra

Házasságkötések
Elhunytak
Molnár Gábor
és Hadházi Alexandra
***
Domonkos István
és Kóth Zsófia

Szépkorúak

• K ovács László

2014.12.07.
Anyja neve:
Kozák Melissza

• Lőrincz

Péter

2014.12.09.
Anyja neve:
Rembeczki Katalin

• H
 orváth Dániel

2014.09.11.
Anyja neve: Fürtös Adrienn

• G
 olenya Benett

2014.10.17.
Anyja neve: Miterli Zsuzsanna

Jó egészséget, és boldog
életet kívánunk nekik!

Oláh István

„Sebünk be nem gyógyul,
könnyünk el nem apad,
zokogunk fájdalmunk
nehéz súlya alatt.”

Gupcsu Marcell
Gupcsu Botond
Terdik János
Popovics Mihályné
Tamás Józsefné
Takács Sándor
Szmolinka Vilmosné
Szemők Sándorné
Mitruska Györgyné
Szombati Lászlóné
Makra Sándorné
Kramár Géza
Molnár Mihály
Haller Jánosné
Erdei Ferenc
Páldi Sándor

Nyugodjanak békében!
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A megújult Magyar-Angol Két Tanítási
Nyelvű Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola

Az új Művelődési Ház

Szent Makrina Szociális Otthon

Az új Polgármesteri Hivatal

Rekortán pálya átadás

Rebrei Gym edzőterem átadás

Idősek világnapja

A Pápa téren épült kemence
szentelése

Máriapócsi Labdarúgó Sport Klub

Gazdasági-turisztikai konferencia a Zarándokházban

Mesemondó verseny hirdetése az
Oviban

Színházi előadás a templomtéren

