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Kormányablak Máriapócson

Máriapócson a Nyírbátori Járási Hivatal szervezeti egységeként új típusú, ún. második generációs Kormányablak
várja a Tisztelt Ügyfeleket ügyes-bajos ügyeik intézésére. (Folytatás 2. oldalon)

A Máriapócsi
Könnyező Kegykép
országos körútja

Megnyílt a Máriapócsi
Városi Piac

Május 3-án vasárnap 11.30 megnyílik
a Emmánuel Zarándokközpont
Képtárra – Komiszár János
festőművész gyűjteménye.

Piaci alkalmak:
04.25. Fűszerek és gyógynövények
05.02. Anyák napi kézműveskedés
és virágvásár
05.09. „Süssünk-süssünk valamit…”
05.16. „Pünkösdi Rózsa”

Művészeti Gála: Nagyszabású művészeti gálán vehettek részt a szülők
2015. április 18-án. A tanszakok bemutatóját nagy sikerrel fogadta a közönség. Büszkék lehetünk az itt dolgozó pedagógusokra és tanítványaikra.

A tartalomból:
2. o.: Kormányablak nyílt Máriapócson

3. o.:
4. o.:
5. o.:
6. o.:
7. o.:

8. o.:
9. o.:
10. o.:

Új rendeletek: szociális,
közterületi, anyakönyvi
Görögkatolikus metropólia,
Kegykép országos körútja
Felhívás, köszönetnyilvánítás
Pócsi képtár, kulturális programok
Napköziotthonos Óvoda hírei
Máriapócsi Magyar–Angol Tanítási
Nyelvű Általános és Alapfokú
Művészeti Iskola eseményei
Egyesületek hírei,
falusi vendéglátás
Idősek Otthona eseményei
Események képekben
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Kormányablak Máriapócson

Máriapócson a Nyírbátori Járási Hivatal szervezeti egységeként új típusú,
ún. második generációs Kormányablak várja a Tisztelt Ügyfeleket
ügyes-bajos ügyeik intézésére.

A területi közigazgatás átalakításának fontos állomásaként 2015. január utolsó hétvégéjén országszerte 26 kormányablak átadására került sor, ebből Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében kettő, a Máriapócsi és a Nyírbátori Kormányablak átadása történt meg a Kormány és a megye jeles képviselőinek közreműködésével. Külön öröm számunkra, hogy mindkét új típusú, un. második generációs Kormányablak átadása a Nyírbátori Járási Hivatalt érintette, így a székhely településen Nyírbátorban és a Máriapócsi Kirendeltségen is kulturált és a
korszerű követelményeknek megfelelő munkakörülmények mellett korszerűen
felszerelt ügyfélterekkel várhatjuk Tisztelt Ügyfeleinket.
Máriapócson 2015. január 30-án ünnepélyes keretek között, Dr. Seszták
Miklós nemzeti fejlesztési miniszter, Dr. Danku Csaba, a Miniszterelnökség jogi
ügyekért felelős helyettes államtitkára, Dr. Simon Miklós országgyűlési képviselő, Papp Bertalan, Máriapócs Város polgármestere és Dr. Teschmayer Gábor,
a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal főigazgatója közreműködésével került sor a Kormányablak átadására. A kormányablakok a járási hivatalok
szervezeti egységeként működnek, így a Nyírbátori és a Máriapócsi Kormányablak is a Nyírbátori Járási Hivatal Kormányablak Osztálya szervezeti egység keretében látja el feladatát. A kormányablakok az ágazati jogszabályokban meghatározott, hatáskörükbe utalt feladatokat (elsősorban kérelemre indítható egyes
ügytípusokban) országos illetékességgel, illetve a hivatalból indult ügyekben a
járási hivatalok illetékességi területéhez tartozó települések vonatkozásában
látják el. A hivatalból induló ügyekben a Nyírbátori Járási Hivatal Kormányablak
Osztálya – feladat-és hatáskörében – az illetékességi területéhez tartozó 20 tele
pülés (Bátorliget, Encsencs, Kisléta, Máriapócs, Nyírbátor, Nyírbéltek, Nyírbogát,
Nyírcsászári, Nyírderzs, Nyírgelse, Nyírgyulaj, Nyírlugos, Nyírmihálydi, Nyírpilis,
Nyírvasvári, Ömböly, Penészlek, Piricse, Pócspetri, Terem) esetében illetékes,
mely feladatokat a Nyírbátori Kormányablak látja el.
A Máriapócsi Kormányablak a Máriapócsi Polgármesteri Hivatal épületében
(4326 Máriapócs, Kossuth tér 2.) található meg, ahol hétfőn 7.00–17.00 óráig,
kedden 8.00–16.00 óráig, szerdán 8.00–16.00 óráig, csütörtökön 8.00–18.00
óráig és pénteken 8.00–16.00 óráig intézhetik az állampolgárok ügyeiket előzetes időpontfoglalás nélkül, érkezési sorrendben, de a gyorsabb ügyintézés érdekében lehetőség van előzetes időpontfoglalásra is. (A Nyírbátori Kormányablakot
is ugyanezen ügyfélfogadási időben lehet felkeresni.) A teljesen akadálymentes,
ügyfélirányító, sorszámosztó rendszerrel ellátott Kormányablakban jelenleg 265
féle ügytípusban fordulhatnak munkatársainkhoz.
Az azonnali, és saját hatáskörben intézhető ügyek a klasszikus okmányirodai feladatokat
ölelik fel.
• A leggyakoribb feladatok és ügytípusok az
alábbiak: közlekedési igazgatási hatósági feladatok, gépjármű ügyintézés, vezetői engedéllyel
kapcsolatos ügyintézés, személyazonosító igazolvánnyal kapcsolatos ügyintézés, lakcímbejelentéssel, lakcímigazolvány előállításával kapcsolatos

ügyintézés, útlevéllel kapcsolatos ügyintézés, közlekedési képességében korlátozott személy részére parkolási igazolvány kiállítása, közlekedési képesség minősítéséhez szükséges közreműködői feladatok ellátása, ügyfélkapu létesítéssel
kapcsolatos regisztrációs feladatok,   egyéni vállalkozással kapcsolatos ügyintézés, kártyarendszerrel (diákigazolvány) kapcsolatos feladatok.
A Kormányablakban benyújtható, továbbítandó ügyekben az ügyfél részle
tes tájékoztatást kap az ügymenetről, és arról is, hogy az átvett kérelmet mely
szervezeti egységhez továbbítjuk haladéktalanul, de legkésőbb egy munkanapon
belül. A kormányablakban továbbítás céljából előterjeszthető beadványok körét a kormányablakokról szóló 515/2013.(XII.30.) Korm. rendelet 3. melléklete
szabályozza. A továbbítandó ügyek száma eléri a 141-et. A teljesség igénye nélkül: a legtöbben családtámogatási, egészség-, társadalom-, és nyugdíjbiztosítási ügyekben fordulnak a kormányablakhoz (pl.: anyasági támogatás, GYES, Euró
pai Egészségbiztosítási Kártya, kivételes nyugdíjemelés, TAJ kártya igénylés, köz
gyógyellátás megállapítási iránti kérelem). Az állampolgárok számára könnyebbséget jelent, hogy ezért nem kell a megyeszékhelyre utazni, nem kell több hivatalban többféle ügyfélfogadási rendhez igazodni. Mindez kényelmesebb ügyintézési lehetőséget, idő- és költségmegtakarítást jelent az ügyfelek számára.
A Máriapócsi Kormányablakban 3 munkaállomás lett kialakítva, plusz egy
fotófülke. Az új számítógépek, a berendezés, a gyermekek számára kialakított
játszósarok, az ügyfélhívó rendszer a kulturált, ügyfélbarát közigazgatást jelenti.
A Máriapócsi Kormányablakban dolgozó kormánytisztviselők: Andicskuné
Császár Anna, Pappné Gebri Gyöngyi, Varga Ibolya és Puskás Miklós Árpádné.
Elérhetőségeik:
4326 Máriapócs, Kossuth tér 2. Telefonszám: 06/42 554-010;
Telefax: 06/42 554-011; Email cím: mariapocs@nyirbator.szszbmkh.gov.hu
Bízunk benne, hogy az itt folyó, a korábbihoz képest jelentős ügykörrel kibő
vülő általunk nyújtott szolgáltatás Tisztelt Ügyfeleink teljes megelégedését fogja
kivívni és szívesen keresnek fel bennünket ügyeik intézésekor. Részünkről jól felkészült, szakmájukat kiválóan értő kormánytisztviselők fogadják majd a Tisztelt
Ügyfeleket a Kormányablakokban.
Tisztelettel:  Dr. Éliás Tünde járási hivatalvezető
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyírbátori Járási Hivatala

Új rendeletek: változtak 2015. évben a közterület, tűzgyújtási,
anyakönyvi, illetve szociális rendeletek
Ezen rendeletek közül az új szociális rende
letek a következőképpen módosultak: A pénzbeli és természetbeli ellátások rendszere 2015. március 1-től jelentősen átalakult, a járási hivatalok ha
táskörébe került az aktív korúak ellátása. Az állam
és az önkormányzat segélyezéssel kapcsolatos feladatai különváltak. Az állam által nyújtandó ellátásokat a következők: aktív korúak ellátása (foglalkoz
tatást helyettesítő támogatás illetve az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás); idősko
rúak járadéka; ápolási díj (alapösszegű, emelt ös�szegű és kiemelt ápolási díj); közgyógyellátás (alanyi és normatív alapú); egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság. A rendszeres szociális segély helyett az új ellátási forma, az egészségkárosodási és
gyermekfelügyeleti támogatás (EGYT) került beve
zetésre.
Akik ebbe az ellátásba nem került átsorolásra,
azok foglalkoztatás helyettesítő támogatás körébe

kerültek. Jelentős változás, hogy 2015. március 1.
napjától az aktív korúak ellátását is a járási hivatalok állapítják meg a települési jegyzők helyett. A
támogatást a Kormányhivatal folyósítja minden hónap 5. napjáig a jogosult lakcímre postai úton vagy
a pénzintézeteknél vezetett számlára. Akinek már
megállapították az aktív korúak két ellátás típusa közül valamelyik ellátási formát, annak nincs teendője; akik március 1. után nyújt be kérelmet, az a járási hivatalok mellett Máriapócs településen a Kormányablakban is megteheti, így nem kell beutazni a
járásszékhelyre.
A támogatás havi összege továbbra is 22.800,–
Ft. A foglalkoztatás helyettesítő támogatásban része
sülő személyek továbbra is a Nyírbátori Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltségével kötelesek együttműködni, a felajánlott munkalehetőséget elfogadni.
A lakásfenntartási támogatás szabályai 2015. március 1-jétől kikerültek a Szociális törvényből.

Akiknek az ellátásra való jogosultságot 2014.
december 31-ig megállapították, azon ügyfelek a
korábbi szabályoknak megfelelően 1 év időtartamra jogosultak a támogatásra. Másik jelentős változás, hogy az önkormányzat által biztosított ellátás
neve 2015. március 1-jétől egységesen települési
támogatás lett. A támogatások iránti kérelmeket az
önkormányzati rendelet mellékletei szerinti, a képviselő-testület által rendszeresített formanyomtatványon lehet benyújtani, ami elérhető a Polgármesteri
Hivatal Ügyfélszolgálatán.
Az önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a helyi önkormányzati rendeleteket: Közterületek és ingatlanok rendjéről: 5/2015;
Anyakönyvi események engedélyezéséről 6/2015;
melyek a város internetes honlapján (www.maria
pocs.hu) megtalálhatóak.
Dr. Juhász Szabolcs jegyző
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Megalakult a Hajdúdorogi Görögkatolikus Metropólia
Megható végigtekinteni azon a fejlődési folyamaton, melyen az utóbbi években a magyar
Görögkatolikus Egyháznak része volt. 2008-ban
új Hajdúdorogi püspököt köszönthettünk Kocsis
Fülöp személyében, 2011-ben dr. Orosz Atanáz
szerzetespapot szentelték püspökké, aki a Miskolci exarchátus élére került.
2015. márc. 23.-án pedig megtörtént Hajdú
dorogon Kocsis Fülöp metropolitává=érsekké
avatása. I. Ferenc pápa követe Leonardo Sandri
érsek volt, a Keleti Egyházak Kongregációjának
prefektusa, aki átadta a pápa ajándékait, jókíván

ságait és áldását. Az ünnepségen részt vett többek közt dr. Erdő Péter bíboros prímás, és dr.
Seszták Miklós Nemzeti Fejlesztési miniszter is,
és a Máriapócsi Könnyező Kegykép, hiszen az Is
tenszülő csodatévő ikonja éppen Hajdúdorogon
vendégeskedett, tricentenáriumi országjáró körútja alkalmával.
I. Ferenc pápa megalapította a Hajdúdorogi
Görögkatolikus Metropóliát, mely az EsztergomBudapest Főegyházmegye testvéregyháza. A
metropólia székhelye Debrecen lett. A Miskolci Apostoli Exarchátus ezentúl már püspökség.
A pápa a Hajdúdorogi püspökségből leválasztot-

ta az új alapítású Nyíregyházi püspökséget, aminek apostoli adminisztrátorává Orosz Atanáz püspököt tette meg.
A magyar politikai vezetők – Orbán Viktor, Balog Zoltán, Semjén Zsolt – szívből köszöntötték az
új magyar Görögkatolikus Metropólia létrejöttét.
Erdő Péter hercegprímás az egész magyar katolikusság megerősödésének nevezte a görögkatolikusság szervezeti megerősödését.
Mindezen ajándékokat hálás szívvel fogadjuk
az Édes Istenszülő Szűzanya, áldott kezéből!  
Papp Nóra

A MÁRIAPÓCSI KÖNNYEZŐ KEGYKÉP ORSZÁGOS KÖRÚTJA
A Máriapócsi Istenszülő Szűz könnyező
ikonja, 10 év után, ismét országjáró körútra indult, hogy „felkeresse” híveit, és „meghívja”
őket, a tricentenáriumi ünnepi eseményekre,
Máriapócsra, melyeket a Kegykép könnyezé
sének 300. évfordulójára rendeznek, ekkortól
fogva vált Máriapócs, zarándokhellyé.
2015. március 8-án, Kereszthódoló vasárnap, a könnyező Mária ikon lekerült a díszes
tartójából a külön oltárról, a máriapócsi bazi
lika ikonosztázionja elé, hogy Kocsis Fülöp Haj
dúdorogi Görögkatolikus püspök – azóta immár metropolita (=érsek). Az ünnepi Szent Liturgiája után és a paraklisz imádság elvégzése
után, a helyi hívek el tudjanak búcsúzni az Istenszülőtől, aki a hónap végéig, elutazott tőlük,
hogy meglátogassa az ország más részein, az Őt
tisztelőket. A Kegyképet Máriapócsról, Kapin
István kegyhelyigazgató és Mosolygó Tibor helyi Görögkatolikus lelkész kísérte el az utazásra.
A körútnak több mint egy tucat állomáshe
lye volt, elsőként Csenger, ahová sok határon túli magyar testvér is érkezett, köszönteni Égi Édesanyjukat, és kérni Őt a Kárpátaljai nehéz helyzetben lévő magyarok, és ott
élő más nemzetiségűek megoltalmazásáért, a
béke kieszközléséért. A Szűz Anya a hosszabb
utakat az országúton, rendőrautóban tette
meg, a településekre érkezve pedig mindenhol többezres tömeg kísérte templomi zászlókkal, énekelve, imádkozva, gyalogosan, amíg elért a helyi templomokba. Az út mentén a he-

lyi Görögkatolikus óvodák, iskolák növendékei
álltak sorfalat.
A püspöki Szent Liturgián Hajdúdorogon
részt vett Leonardo Sandri bíboros, a Keleti
Kongregáció prefektusa, aki az I. Ferenc pápa
által adományozott metropolitai címbe beiktatta Kocsis Fülöp eddigi püspök urat. Egy időben bejelentette a Görögkatolikus metropólia
(=érsekség) megalapítását.
A nyíregyházi állomáshely után, Édes Isten
szülő Szűz Anyánk, márc. 24-én tért haza Má
riapócsra, ahol a helyiek már nagyon hiányolták. Nem győzvén hazavárni, elébe mentek
Pócspetribe, ahol Pásztor Károly római katolikus atya még egy kicsit marasztalta a Szent Szüzet, a helyi templomban. Máriapócson, még az
Idősek Otthonából is kiültek az idős, beteg hívek, több órával az Istenszülő érkezése előtt a
szeles időben az út mellé, hogy ha csak egy pillantásra is, de láthassák az Égi Királynőt elvonulni. Meg is állt a Szent Szűz egy percre előttük, mint egy igazi Királynő, aki találkozik az
alattvalóival, de amíg a földi királynők csak a
köszönésüket adhatják, addig a Szűz Anya, az
áldását osztogatta bőkezűen mindenkire, míg
Fülöp püspökúr a kézi keresztet nyújtotta keresztcsókolásra.     
A Könnyező Kegykép országjárásának minden egyes perce felemelő, életutakat meghatározó pillanat volt, mindenkinek lett egy személyes élménye a Szűzanyával, kijöttek az emberek a munkahelyükről, hogy köszöntsék az Égi

Felhívás!

Fekete Madonna Zarándokvonat 2015.06.22–25. (4 nap/3 éj)
Az idei évben már ötödször indul Lengyelországba, Magyarországról
és a Kárpát-medence minden részéről érkező sok száz résztvevővel ez a
különleges élményeket ígérő vonatos zarándoklat.
Czestochowa a világ egyik legnagyobb zarándokhelye, évente több
millióan keresik fel ezt a magyar pálosok által alapított Szűz Mária Kegy-

Királynőt. Nemzeti érték Ő nekünk, aki útba
igazítást adhat a mindennapjainkban. Egy momentumot mégis kiemelnék a sok szép megragadó kép közül. Az egyik állomáshelyen, óvodásforma gyermekek járultak a csókoló Mária-kép elé, és még kicsik lévén, nem ismerték
a szokást, hogy a képet meg kell puszilni, így
ahelyett megsimogatták azt. A kis puha, párnás, aranyos gyermekkezek simogatják most
Égi Édesanyjukat, aki viszontszeretettel fordul
simogató oltalmával a magyarok felé.   
A Kegykép zarándoklata alatt, megmozdult
az egész ország, a lelki élmény mellett, társadalmi esemény volt mindenhol a Kegykép ér
kezése, helyi polgármesterek, önkormányzati képviselők, országgyűlési képviselők, intézményvezetők, római katolikus paptestvérek,
püspökök mondtak köszöntő beszédeket, iskolások adtak műsort, véradás zajlott párhuzamosan a vecsernyékkel, utrenyékkel, zsolozsmákkal, Előszenteltek Liturgiájával, virrasztásokkal, imaórákkal, rózsafüzérrel egy időben.
Sok tanúságtétel történt, és bizonyára lelki
gyógyulások is.
Könnyekig megható volt, ahogyan Égi Édes
anyánk meglátogatott minket, eljött a váro
sainkba, falvainkba és megölelt, szeretetével
megsimogatott, figyelmével kitüntetett min
denkit. Köszönjük Neki hálás szívvel, és min
den szervezőnek, aki ezt lehetővé tette. Ámen.
Papp Nóra

helyet, melynek legfőbb éke a középkori csodatévő Fekete Magdolna
ikon. Itt tőlünk majd három éjszakát és rengeteg lelki élményt tartogató két teljes napot. Kapin István atya mellett lelki vezetőink lesznek Székely János és Tamás József püspökök és Bátor Botond pálos szerzetes.
Részvételi díj: 34.900 Ft/fő+2.200 Ft utasbiztosítás.
Jelentkezési határidő és előleg befizetés (15.000 Ft/fő): 2015. május 10.
Jelentkezés és előleg befizetés: Bunya Csilla (Polgármesteri Hivatal
Titkárság) személyesen, vagy a 42/554-501 telefonszámon.
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Itt a tavasz, éled a természet, vele együtt
élénkül a falvak idős lakóit kihasználó, pénzüktől megfosztó csalók, tolvajok tevékenysége. Képesek bármilyen ürüggyel becsöngetni az
idősekhez, hogy beengedjék őket a lakásba, lakóház udvarára.
Céljuk, hogy a lakásba bejutva, ott informá
ciókat szerezzenek a megtakarított pénz tárolási helyére vonatkozóan, majd az idős személy figyelmét elterelve, vagy később a lakásba erőszakos módon behatolva az értékeket megszerezzék.
Gyakran „álrendőröknek, villanyszerelőknek,
vagy éppen gázóra leolvasóknak állítják be a magukat, vagy pénzt kívánnak felváltani annak érdekében, hogy a lakásba bebocsátást nyerjenek. A
trükkök száma végtelen. A rendőrség célja, hogy
folyamatosan tájékoztassa a lakosságot a csalók
legújabb munkamódszereiről.
Szegeden történt egy figyelemre méltó ese
mény, mely szerint „egy piros pöttyös gumilabda esett a kertbe” történettel csöngettek be az
egyedül élő, idős asszonyhoz. A készséges as�-

Tisztelt Máriapócsi Lakosok!
Hetekkel ezelőtt felhívás intézetünk települé
sünk lakosságához, hogy gyűjtsünk pénzt egy
víztisztító berendezésre, melyet a határon túli
testvértelepülésünk Mezőgecse gyermekeinek
egészséges ivóvíz ellátását biztosítaná. Nagy örömünkre – e nemes célért szervezett akciónak
eredményesnek bizonyult. 194.500,– Ft-ot gyűj-

FELHÍVÁS
Máriapócs Város Önkormányzata 2015. évben
ismételten megszervezi a Máriapócsiak találko
zóját. Hazahívjuk azokat a Máriapócsaikat, akik
már nem a településünkön élnek, de kötődnek
szülőföldjükhöz, hogy találkozhassanak a jelenleg
is helyben élőkkel, azaz Önökkel, akik a település
múltját, jelenét és jövőjét hordozzák magukban.
A találkozó ideje: 2015. augusztus 20. (szombat), 10 óra.
A találkozó sikere nagyban függ az Önök se
gítő közreműködésétől így kérjük az itt élő hoz
zátartozókat, hogy tájékoztassák családtagjaikat
a rendezvényről.
Kérjük a Tisztelt Lakosságot, amennyiben hozzátartozóik részt szeretnének venni a találkozón,

Trükkös lopás a faluban
szony beengedte a férfiakat, amíg egyikük az ud
varon keresgélt, addig a másik besurrant a házba és az asszony három borítékban tartott pénzét elemelte.

Pedig a trükkös lopások könnyen megelőzhetők. Kellő gyanakvással kell fogadni a házunkba
belépni szándékozó idegent. Ha lehet, semmilyen
módon ne engedjük be őket, amikor egyedül tar
tózkodunk otthon. Ismeretlen telefonálóknak so
töttünk össze, melyből megvásároltuk a víztisztítót, melyet a máltai szeretetszolgálat segítségével – e hónap végén juttatnánk el a gyerekeknek.
Hálásan köszönjük a nagylelkű adakozók se
gítségét: Általános Iskola közössége, Bajzáth Viktória, Bordás Zsolt, Borostyán Klub, Bunya Csilla, Euroadvance Kft., Farkas Jánosné, Hajdu Mi
hályné, Hungaricum Vendégház, Iránytű Gazdaságfejlesztési Klub, Kiss Istvánné, Kovács Zsoltné,
Linzenbold Gábor, id. Lőrincz Péter, ifj. Lőrincz
Péter, Máriapócsi Görögkatolikus Kegyhely, Papp

ha ne adjunk információt magunkról, személy
adatainkról. A lakás ajtaját, bejárati kaput mindig
bezárva tartsuk. Vezessünk nyilvántartást értékeinkről.  Alaposan figyeljük meg a belépni szándékozó személy ruházatát, személyleírását, kérjük,
hogy igazolványát mutassa fel, ha lehet, az azon
lévő adatokat írjuk fel.
Nagyobb összegű készpénzt soha ne tartsunk
otthon, 100 000 Ft feletti összeget legcélszerűbb
pénzintézetben elhelyezni.
Fordítsunk kellő védelmet lakásunk mechanikai védelmére. Hasznos lehet egy elektromos ajtóék vagy a melléképületekre felszerelhető riasztóval egybeépített függőzár is a besurranó tolvaj
elriasztására.
Amennyiben rendelkezik mobil- vagy vezeté
kes telefonnal, éjszakára azt tartsa kézközelben,
ismerje a Rendőrség 112-es és 107-es ingyenes
segélyhívó számát, hogy szükség esetén bármikor tudjon segítséget kérni.
Bertalan, Páldi Jánosné, Polyák Tibor, ifj. Sitku Bé
láné, Som Evelin, Szondi Gyuláné, Vonáné Pásztor Éva.
Tisztelettel és baráti üdvözlettel:
Papp Bertalan polgármester

akkor azok elérhetőségét (postai címét, telefonszámát, email címét) legkésőbb 2015. július 01-ig
juttassák el a következő elérhetőségekre:
Papp Bertalan polgármester (0670/382-5256)
Bunya Csilla (42/554-501),
mariapocs.titkarsag@ent.hu
Postai cím: 4326 Máriapócs, Kossuth tér 1.
A rendezvény részletes programjáról a későbbiekben (plakátokon és szórólapokon, valamint a legnagyobb közösségi oldalon keresztül)
adunk tájékoztatást.
Reméljük, hogy ezen a napon egy színvonalas
rendezvény keretében, lesz alkalmunk a helyi lakossággal együtt köszönteni a hazatérőket.
A találkozás reményében üdvözlettel:
Máriapócs Város Önkormányzata

Az IVS által épült intézmények elhelyezkedése

Nőnapon Papp Bertalan polgármester úr,
a képviselő-testület és a polgármesteri
hivatal férfi tagjai köszöntötték
az önkormányzat hölgy dolgozóit.

Segélyhívó számok: 107 és

112

Hibabejelentő telefonszámok!
• E
 -on, Tiszántúli régió: 06-80/210-310
(ingyenes)
• Tigáz-DSO +36-80/300-300
• Elektronet Zrt.: 06-42/509-060
• 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 és Pócspetriben olvashatják
több mint 500 háztartásban, továbbá az interneten
is nézhető a www.mariapocs.hu oldalon. Hirdessen Ön is a képújság csatornáján ingatlan, állás,
jármű vagy egyéb rovatban akár fényképpel is!
Hirdetéseiket, közleményeiket várjuk a Váro
si Könyvtárba (4326 Máriapócs Kossuth tér 2.)
személyesen vagy telefonon (42) 385–533 tele
fonszámon, 08.00–17.00 óra között. A Hirdetések
frissítése hetente egyszer történik!
Feltételekről tájékoztatást kérjen
a Városi Könyvtárban!
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Pócsi Képtár
Gyermekkoromban szalvétát, bélyeget,
képeslapot és gyufacímkét gyűjtöttem. Igazi értéket jelentett nekem abban az időben.
Kategorizáltam őket, s gondolatban elutaztam azokra a vidékekre, melyeket a képesla
pokon láttam. Felnőtt koromban műszaki tanulmányokat folytattam, de mellette állandóan rajzoltam, festettem, s tanultam a festészet szakmáját. Elértem, hogy festőművész
lettem, ezt a rangot a MAOE tagság biztosította számomra. Elkezdtem gyűjteni a képeket, grafikákat, festményeket, fotókat. 1990
óta tart ez a hobbim.
A következők segítették ebbéli tevékenysé
gemet: Két debreceni rádióban volt élő beszélgetős képzőművészeti magazinom, 18 évig vezettem egy debreceni galériát, három évig
képzőművészeti rovatvezetője voltam a Körkép c. hetilapnak, hét képzőművészettel foglalkozó könyvem jelent meg, több nemzetközi alkotótábor tagja voltam, s vagyok. Képeket
kaptam, cseréltem, vásároltam. Így állt össze
ez a gyűjtemény.

Megközelítően háromszáz kép, amiből több
mint kettőszáz látható a Pócsi Képtárban. Kivétel nélkül minden kép készítőjének ismerem
a munkásságát, sokkal jó barátságban voltam,
s vagyok. Azért írtam, hogy voltam, mert sokan meghaltak már közülük. Kiváló festők voltak, teljesség nélkül pár nevet megemlítek:
Égerházi Imre, Bényi Árpád, Kunkli Irén, Tar
Zoltán, Walter Gábor, Huszthy Árpád, Bentze
Ibby, Szabó Vilmos. Nem véletlen, külön említem meg a magyar „festőóriás”, Holló László, Kossuth-díjas festőművészt. Festményei
most milliós értéket képviselnek, de grafikái
is szép áron szerepelnek aukciókon. Őt szellemi mesteremnek tartom, sokat köszönhetek
neki, mert olyan szférákra irányította rá a szememet, olyan erőket aktivizált a bensőmben,
ami bár meglapult valahol, de az ő képei emelték a felszínre.
Külön teremben vannak a Holló grafikák,
egyéb grafikákkal együtt, ezt az anyagot még
bővíteni szeretném. A nagyobb teremben sok
jó, és elismert festő alkotása látható, igyekeztem asztalokon elhelyezni katalógusokat és

könyveket is, ha valakit érdekel komolyabban
egy alkotó munkássága, utána tudjon nézni.
Természetesen a legtöbb alkotó munkássága
Interneten is elérhető. Nagyon szeretném, ha
sok felnőtt ismerkedne a képtár anyagával, de
nagyon lényeges számomra, mivel tanárként
éltem végig aktív tevékenykedésemet a festés
mellett, hogy minél több fiatal és gyerek lássa
ezt az anyagot, kedvet kapva az ebbéli kultúra iránt. Mert kultúra nélkül élni lehet, de nem
érdemes.
Végül hálás köszönetemet fejezem ki azoknak a barátaimnak, akik elévülhetetlen segítséget nyújtottak abban, hogy a képtárunk létrejöhessen. Elsősorban Kapin István atyának,
Papp Bertalan polgármester úrnak, és Mosolygó Tibor atyának. Köszönöm segítségüket a kiállítás megrendezésében kiemelten Vonáné
Pásztor Évának, Májer Attilának, Györkös Szabolcsnak, Fecónak, Vincze Sándor igazgató úrnak. Szeretném, ha ezt az anyagot az őt megillető értékként fogadnák, és kezelnék.
Köszönettel: Komiszár János festőművész

Kulturális Központ és Városi Könyvtár hírei
Antal Roland és Antal Dóra vezetésével tovább folytatódik a Fodorinda Táncház program az NKA Népművészeti Kollégiumának
támogatásával. A soron következő időpon
tok: április 25 és május 23. szombat 18 óra.
Az IVS projekt Soft tevékenységének keretében író-olvasó találkozók, kiállítások,
közösségi programok, képzések szerveződnek az új Kulturális Központban és a Városi
Könyvtárban és a Polgármesteri Hivatalban:
Március 14-én szombaton tartotta nyitó
rendezvényét a Kulturális Központ. A március 15-ei ünnepségen felléptek a Nyugdíjas
Egyesület és Fodorinda Együttes tagjai, akik
katonadalokat adtak elő. Verset mondott
Ruszinkó Jánosné a Ruszin Nemzetiségi Ön
kormányzat elnöke. Ünnepi beszédet mondott Papp Bertalan polgármester és Dr. Simon Miklós országgyűlési képviselő úr. Na-

Újra Zsiráf Tábor!
ZSIRÁF KÉZMŰVES
ÉS NAPKÖZIS TÁBOR,
az elmúlt évek tapasztalatait
felhasználva újra megrendezésre
kerül NKA pályázat támogatásával.
Ideje: 2015. június 22–július 04.
Helye: Kulturális Központ
Díja: 10.000,– Ft/fő/2 hét
Jelentkezés a Városi Könyvtárban
vagy a (06-70) 387-0241-es
telefonszámon.

gyon nagy sikert aratott a Derecskei Táltos
Színjátszó Csoport előadása Márciusi Ifjak
címmel és a Kisfigurás Táncegyüttes néptánc
csokra.
Szakmai kerekasztal előadássorozat valósul meg a programban: eddig turisztikai előadást halhattunk – Dr. Hanusz Árpád főiskola
docenstől és pályázati tanácsadást Szuhóczky
Gábortól.
Következő előadás megtartására 2015.
április 23-án 14 órakor kerül sor.
Előadó: Kiss András operatív igazgató a Civil Információs Centrum képviseletében
Téma: vállalkozásfejlesztés.
2015. május 14-én tekinthették a meg a
városlakók a II. János Pál pápáról készült filmet. A következő film megtekintése, mely
a Máriapócs legendái címmel a Könnyező
Kegykép történetét tárja elénk május 10-

én vasárnap lesz az Emmánuel Zarándokközpontban 11 óra 30 perckor.
Komiszár János festőművész gyűjtemé
nyéből nyílik képtár 2015. május 3-án vasárnap 11 óra 30 perckor az Emmánuel Zarándokközpontban, a Kulturális Központban
Máriapócs 800 éve történeti kiállítás tekinthető meg.
Író-olvasó találkozó Dr. Terdik Szilveszter
rel, a „Görögkatolikus püspöki központok
Magyarországon a 18. században. Művészet
és reprezentáció” című könyvének bemutatója. Ideje: május 22. péntek 17 óra. Helye:
Kulturális Központ és Városi Könyvtár.
Az IVS Soft tevékenység zárásaként megrendezésre kerül a Pócsi Sokadalom. Ideje:
2015. május 30. szombat 14 órától.
Helye: Városi Piac előtti tér. Fellép a Child
ren of Distance.

Máriapócs Város Önkormányzat beruházásban megvalósult
Máriapócs Kossuth tér 26/4 hrsz-ú ingatlanon belül elárusító pavilonok
működtetésére és üzemeltetésére pályázati felhívás
Máriapócs Város Önkormányzat Képviselő-testülete nyilvános pályázat keretében bérbe adás útján történő működtetésre és üzemeltetésre meghirdeti az önkormányzat tulajdonában álló Máriapócs 26/4. hrsz-ú ingatlanon épített 2 db elárusító pavilont.
Bérbeadás időtartama:
A bérleti jogviszony kezdete:

5 év
2015. június 1.

A részletes pályázati felhívás Máriapócs Város honlapján: mariapocs.hu elérhe
tő. Amennyiben a pályázati felhívással kapcsolatban a pályázóknak kérdésük merül
ne fel, azt feltehetik írásban, e-mailben: mariapocs@mariapocs.hu, és személyesen
Dr. Juhász Szabolcs jegyzőnél.
Elérhetőségek: 4326 Máriapócs, Kossuth-tér 1.
Telefonos elérhetőség: 06-42/554-501

ÁTKÖLTÖZTÜNK
AZ ÚJ
KÖNYVTÁRBA!
NYITVA TARTÁS:
HÉTFŐTŐL–
PÉNTEKIG:

8–17 ÓRÁIG
SZOMBAT:

8–12 ÓRÁIG
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Máriapócsi Napközi Otthonos Óvoda hírei
Január 13-án Paprika Jancsi bábelőadást tekinthettek meg a gyermekek az óvodában a Művelődési Ház és Városi Könyvtár NKA pályázatának támogatásával és szervezésében.
Január 21-én szülői értekezletet tartottunk, melyre sajnos igen kevés szülő jött el.
Január 22-én mesemondó délelőttöt szerveztünk, melyet már szeptember 30-án kihirdettünk, azóta tanulhatták az érdeklődő gyermekek
a szebbnél-szebb népmeséket.
Január végén a LEGO Alapítványtól 3 nagy doboz Lego Duplo-t vehettünk át adományként. Ezúton is köszönet érte.
Február 17-én farsangi mulatságot szerveztünk a gyermekeknek
és az érdeklődő szülőknek. A napot a jelmezes bemutatkozás indította, majd eszem-iszom, dínom-dánom és végül a kiszebáb égetése zárta.
Nagyon jó hangulatban búcsúztattuk a telet.
Március 20-án a Víz világnapja alkalmából egy komplex délelőttel
készültünk a gyermekek, meghívott vendégeink részére: A víz – mint
az élet forrása – bemutatása, vízhasználat okosan – felhívások a vízzel
való takarékos gazdálkodásra, találós kérdések, „varázslatok”, izgalmas
vetélkedők, játékos mozgások, szivárványtánc zenére (Kék Duna keringő, Moldva), vízi erőmű működésének szemléltetése maketten, kivetítőn film nézése a tenger élővilágáról.

Március 24–25–26-án nyílt napokat tartottunk az óvodai csoportokban. Sajnos erre a rendezvényünkre is csekély volt az érdeklődés, pedig a gyermekek nagyon várták szüleiket, hogy megmutathassák, men�nyi mindent tudnak már.
Március 31-én Húsvéti alkotódélutánt tartottunk az érdeklődő szülők részére, ahol barkadíszeket, asztali díszeket, húsvéti hűtő mágneseket, kopogtatókat, népi mintájú tojásokat lehetett készíteni.
Április 1-jén az óvodai mesemondó délelőttünk nyertesei Mosolygó
Kata és Bartos Medina képviselték óvodánkat a Piricsei Mesevár Óvodában a Kistérségi mesemondó versenyen. Gratulálunk a versenyen való
szereplésükhöz.
Április 20–22 között beiratkozást tartunk óvodánkba a leendő kiscsoportosok számára. A 20-án érkezők betekinthetnek a csoportokba,
játszhatnak a már óvodás gyermekekkel, az udvar is nyitva áll előttük.
A Föld világnapja alkalmából április 21-én kirándulni megy az óvoda
a baktalórántházai erdőbe, majd 22-én játékos vetélkedőkkel, kézmű
ves műhelyekkel, újrahasznosításokkal ismerhetik meg a gyermekek a
természetvédelem alapjait. A szülők segítségével remélhetőleg még
szebbé varázsolhatjuk óvodánk udvarát, előkertjét.

Zarándokközpontot épített
a Görögkatolikus Egyház Máriapócson
Az uniós és hazai források felhasználásával készült
létesítmény azért épült, hogy megfelelően ki tudják
szolgálni a nemzeti kegyhelyre érkező zarándokokat
és turistákat. A központ megszentelésén köszöntőt
mondott Semjén Zsolt, miniszterelnök-helyettes és
Kelemen Hunor, a Romániai Magyar Demokratikus
Szövetség ügyvezető elnöke is.

– E szenteltvízzel való meghintés által,
fusson e helyről minden sátáni és gonosz
cselekmény – ezekkel a szavakkal szentelte meg a Máriapócsi Zarándékközpontot
Kocsis Fülöp, a Hajdúdorogi Egyházmegye
püspöke. A több mint 1700 négyzetméteres ház, a messze földön híres kegytemp-

lom mellett épült fel. A célja, hogy a Kön�nyező Szűz Mária ikonhoz zarándokló hívőket és a turistákat a megfelelő módon tudják kiszolgálni.
Máriapócsot egyre többen keresik fel,
a látogatók száma éves szinten több százezerre nőtt.
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Máriapócsi Magyar-Angol Tanítási Nyelvű Általános és Alapfokú Művészeti Iskola
Iskolánk életében igen mozgalmas volt a tavaszi időszak. A szorgalmas tanulás mellett rengeteg szabadidős program várt tanulóinkra.
Február 14-én tartottuk Jótékonysági bálunkat. A 180 vendég jó
hangulatban, vidáman töltötte az estét, tanulóink gondoskodtak a jó
báli hangulat megteremtéséről. A felajánlásokból 592.456,– Ft gyűlt
össze. A bevételből még a tavaszi időszakban elektromos kézszárítókat
szeretnénk felszerelni a vizes blokkokban, azért, hogy tanulóink még
komfortosabban érezhessék magukat az iskolában. Tanulóink nevében
ezúton is köszönjük adományokat.
Február 17-én jó hangulatban ünnepeltük a farsangot. Az ötletes
jelmezekbe öltözött gyermekek kiszebáb égetéssel űzték el a telet.
Februártól készülünk a következő tanév beiskolázására. Február 19én nyílt napot tartottunk az érdeklődő szülők részére. A 2015/2016.
tanévben várhatóan 40 fős lesz az első évfolyam, a leendő elsősök két
első osztályban tanulhatnak a két tanítási nyelvű program szerint.

A Nyírbátori Rendőrkapitányság szervezésében a 7.-8. évfolyamos
tanulóinknak Rozsnyai Miklós rendőr őrnagy tartott érdekes foglalkozást az internet használat veszélyeiről.
Nemzeti ünnepünkre készülve tartalmas programokban vehették
részt tanulóink. Március 11-én a TÁMOP3.3.14-A projekt keretében
40 felső tagozatos tanulónk érdekes múzeumpedagógiai foglalkozáson
vehetett részt a budapesti Hadtörténeti Múzeumban. Nagy élményt
jelentett számukra a korhű ruhák, fegyverek kipróbálása, megismerése.
Az ünnep előtti tanítási napon Kapin Aliz tanárnő vezetésével benső
séges iskolai megemlékezést tartottunk 1848. március 15-ről.
Március 17-én 50 tanulónkkal Szatmár-beregi körúton voltunk. A
körút során megismerkedtünk Tákos, Tarpa nevezetességeivel, jártunk
a Móricz emlékháznál Tiszacsécsén, majd Szatmárcsekén a kopjafás te
metőben meglátogattuk Kölcsey Ferenc sírját, ahol mindannyian elénekeltük a magyar Himnuszt.

Március 24-én pályaorientációs foglalkozás keretében a
3. évfolyamos tanulóink meglá
togatták a nyíregyházi EKO konzervgyárat. Az üzemlátogatást
követően meg is kóstoltuk a
gyár finom termékeit.
A tavaszi szünet kezdete
előtti  hét a húsvéti készülődés
jegyében telt el. Az alsó tagozatosok kézműves foglalkozásokon készítettek húsvéti díszeket, a felső tagozatosok pedig vidám hangulatú húsvéti műveltségi vetélkedőn vehettek részt.
Április 09-én a nyírbátori múzeum munkatársa dr. Szabó Sarolta
muzeológus tartott felső tagozatos tanulóink részére hon- és népismereti foglalkozást. Tanulóink aktív részvételét díjazva belépőjegyet kaptak a sóstói Múzeumfaluba.
Április 10-én ünnepeltük a költészet napját. A Palóczy Timea tanárnő által szervezett program keretében tanulóink elmondhatták kedvenc
verseiket. A gyerekek mellett a felnőttek is szerepet vállaltak, külön köszönjük Tamás László képviselő úrnak a részvételét, s a magával hozott
szép verseket.

Április 11-én a 2. és 3. évfolyamos tanulóink (50 fő) meg
tekinthették a budapesti Erkel Színházban a Leánder és Len
szirom című családi meseoperát. Az előadást követően még
a tavaszi jó időben kellemes sétát tettünk a Hősök terén és
környékén is. Köszönjük Kapin István kegyhely igazgató úrnak,
hogy a Nemzeti Gyermekmentő Szolgálatnál közreműködött a
program létrejöttében.
Tanulóink lázasan készülnek az április 18-án szombaton 14
órától kezdődő Művészeti Gálára. Ezen a napon kerül bemutatásra a színjátszás tanszak növendékeinek közreműködésével a Ludas Matyi színdarab, őket követve a néptáncosok csoportjai adnak számot a tanévben elért eredményükről, majd a képzőés iparművészeti tagozaton dolgozó gyerekek munkáiból nyíló kiállítást tekintheti meg a közönség. A
délutánt a zenészek
előadásai zárják. A
rendezvényen közel
100 növendék ad számot tudásáról.

A tavasz egyben a tanulmányi versenyek időszaka is. Igyekszünk minél több versenyen részt
venni, ezek eredményeik a következők:
– Vántus István Helyesírási verseny, Nyírbogát • Iváncsik Panna (5. osztály) II. helyezett
• Vágó Dézi (7. osztály) III. helyezett
– Kistérségi helyesírási verseny, Nyírbátor
• Szegedi Dorina (4. osztály) III. helyezett
– Versmondó verseny, Pócspetri
• Ujlaky Gergő (6. osztály) különdíj
• Moldován Albert (8. osztály) különdíj
– Versillusztráló verseny, Penészlek
• Kovács Kinga (3. osztály) I. helyezett
– Rímfaragó verseny, Penészlek
• Kenéz Lilla (7. osztály) különdíj
Intézményünk TÁMOP-os pályázatot nyújtott be innovatív iskolák fejlesztése témakörben, sikeres pályázat esetén 12 millió forint forrás felhasználásával lehetőségünk nyílik nyelvi tábor szervezésére és az intézmény udvarán az öko-park kiépítésére.
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Horgász Egyesület hírei
I. Tavaszi Pergető horgászverseny
Jó hangulatban, szoros eredmény mellett megrendezett verseny részt
vevői, úgy döntöttek hamarosan újra megszervezik a versenyt.
Végeredmény: 1. Szabó Mihály
2. Szakács Zsolt
3. Fibi Attila
Hamarosan Tavaszi Horgászkupa, 24 órás Horgászverseny, Harcsafogó
horgászverseny várja a jelentkezőket!
Gratulálunk a Díjazottaknak!
Idei jelmondatunk: „Fogd meg és ereszd el!”

Legnagyobb
halat fogó:
Szakács Zsolt
Különdíj:
Tisza Balázs

2015. év is mozgalmasnak ígérkezik a Pócsi horgászok életében!
Több mint két tucat rendezvény megszervezése mellett döntött a Köz
gyűlés, újdonság az idei esztendőben, hogy a Kis-tó teljesen átalakul horgászati szempontból. A jövőben minden kifogott halat kötelező visszahelyezni,
mellyel a törzsállományt kívánjuk megerősíteni továbbá a horgászoknak
egy újfajta kikapcsolódási lehetőséget is nyújt.
Bízunk benne, hogy az idei esztendőben immár kilencedik alkalommal
sikerül megszervezni a Máriapócsi Horgász Tábort, és több nyári programot
is. Az előttünk álló hetek rendezvényei között szerepel a Tavaszi horgász ku
pa megrendezése (május 1.), ezt követ több horgászverseny is.
Reméljük az idei esztendőben sikerül megfognunk a több tíz kilogramm
súlyra becsült harcsánkat is.
Idei jelmondatunk: „Fogd meg és ereszd el!”

A Máriapócsi Nyugdíjas
Egyesület március 5-én
csütörtökön tartotta nőnapi
rendezvényét, melynek alkalmával
Zsemján János, Papp Bertalan
és Polyák Tibor köszöntötték az
egyesület hölgy tagjait. Az egyesület
több tagja készült kabaré jelentettel,
melynek köszönhetően felhőtlen
hangulatban töltöttük el a délutánt.  
Vona Péterné

BOROSTYÁN KLUB
Nagyon jó dolog az összetartozás. Mi Borostyánosok elmondhatjuk,
ÖSSZETARTOZUNK!
Az aggódás, a szeretet, a segíteni akarás összehozott bennünket. Fi
gyelemmel kísérjük egymás életét, együtt örülünk a jónak, és együtt érzünk a társainkkal, ha nehézségeik támadnak. Az ember életében sok
jó, de rossz is adódik. Veszekedések, pénzügyi nehézségek, stb., de az
EGÉSZSÉG mindennél fontosabb! Ha egészségesek vagyunk, a többi
előbb-utóbb megoldódik! Ez a lényeg!
Januárban két alkalommal előadást hallgattunk meg egy LAWYL ne
vű természetes alapanyagokból álló készítményről, mely segíti a test
öngyógyító mechanizmusát. A tájékoztatás nagyon hasznos volt.
Az elmúlt időszakban el kellett búcsúznunk egy csoporttársunktól,
Csekk Mihályné, Katikától, mely szomorúsággal töltött el bennünket.
„ Ki küzdött és szeretett, harcolt és remélt.”
„Az élet múlik, de akit szeretünk,
Arra életünk végéig emlékezünk!”

Farkas Árpádné

MUNKAHELYEKET TEREMTHET A FALUSI VENDÉGLÁTÁS
Egyre több turista illetve zarándok keresi fel
Nemzeti Kegyhelyünket, Máriapócsot; a látoga
tók száma éves szinten több százezerre nőtt. Kiszolgálásuk és elszállásolásuk a települési bevételek növelése mellett munkalehetőségeket is teremthet a kisvárosban élőknek. Ebben bízva jelenleg 10-en tanulnak Falusi vendéglátást a Türr
István Képző és Kutató Intézet (TKKI) irányításával
megvalósuló Magyarország–Szlovákia–Románia–
Ukrajna ENPI Határon Átnyúló Együttműködési
Program (HUSKROUA/1101/041) keretében indult „Competency Centres for Cross-border Coo
peration” elnevezésű projekt részeként. A képzésben résztvevő felnőttek előzőleg Rongyszőnyegszövést tanultak és az itt megszerzett ismereteket is hasznosíthatják majd falusi vendéglátóként, hiszen az általuk készített szőnyegek, falvédők, táskák piacképes áruk lehetnek – mondta

Papp Bertalan Máriapócs polgármestere. A hallgatók a mostani közel 5 hónapos Falusi vendéglátó képzés során tanulnak család- és háztartásellátást, üzemgazdaságot, ügyvitelt, vendéglátást. A
képzés specialitása, hogy a képzési időben a hallgatók néhány napot eltölthetnek a partner országok intézményeinél. Ott megismerkedhetnek a
helyi hagyományokkal, szokásokkal párhuzamosan azzal, hogy a külföldi partner oktatója tanítja őket. Az ott-tartózkodás úti, szállás és étkezési költségeit a TKKI biztosítja a projekt keretéből.
A falusi vendéglátásnak egyértelműen van
jövője a településen, hiszen Máriapócs Európaszerte ismert búcsújáróhelyként nagyon sok turistát vonz – mondta Papp Bertalan, hozzátéve,
hogy a már megvalósult és a jövőben tervezett
beruházásoknak köszönhetően, közte a Zarándok
Fürdő megépítésének, várhatóan az eddiginél is

többen keresik fel a várost, és az ő vendéglátásukba a TKKI képzésén végzett hallgatók is bekapcsolódhatnak. Ez fontos a városnak, de még fontosabb az itt élő munkanélkülieknek, mivel ezzel
az ő egzisztenciájuk is jelentősen javulhat.
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BOLDOG II. JÁNOS PÁL PÁPA IDŐSEK OTTHONA

Az intézményünk életében az elmúlt időszak nem telt el eseménytelenül. Ha kronologikusan vesszük át a történéseket, a február 10-én megrendezésre került közétkeztetési szakmai napot említeném meg először. A rendezvényen a Szent Lukács Görögkatolikus Szeretetszolgálat intézményeiben dolgozó élelmezésvezetők, szakácsok és a Hajdúdorogi Egyházmegyéhez tartozó Görögkatolikus intézmények élelmezésvezetői is részt vettek.
A szakmai nap a 37/2014-es EMMI rendelet által bevezetett változtatások
ismertetésére épült. A fent említett rendelettel kapcsolatosan Dr. Bajnay
Benő Járási Tiszti Főorvos Úr illetve Nyilas Ágnes népegészségügyi felügyelő
tartott tájékoztató jellegű előadást. Mindezek után Szikora Péter dietetikus,
reformételeket készített, amelyeket a rendezvényen résztvevők örömére
meg is lehetett kóstolni.
Ha február nem feledkezhetünk meg a farsangról, lakóink sem tették,
február 11-én került megrendezésre a farsangi mulatságunk. Időseink, mint
mindig most is kitettek magukért és egy emlékezetes farsangi vígasságot
kerekítettek. Nagyon sokat készültek az alkalomra, versekkel, nótával, humoros jelenetekkel, bűvészmutatványokkal. Az otthon minden lakójának és
dolgozójának örömet szereztek ezzel, hiszen jó volt csak nézni is őket.
Tavasszal az első gondolataink között a hölgyek szerepelnek, első kedves
ünnepe eme évszaknak, március 8. – Nők napja. A hagyományokhoz híven,
idén 2015. március 6-án intézményünk hölgy tagjai – lakói és dolgozói – kerültek a figyelem középpontjába. Ünnepségünkön otthonunk vezetője, Lőw
Gábor frappáns és szívhez szóló köszöntője után, Papp Bertalan, Máriapócs
Város polgármestere egy szép verssel dicsőítette a női nemet. Ellátottaink
férfitagjai versekkel és egy szép zenei összeállítással kápráztatták el a hölgyeket, valamint egy-egy szál virággal fejezték ki hódolatukat a szebbik nem

Gólyahírek
• B
 alogh Fédra Ilona
2015. 01. 17.
a.n.: Balogh Vivien
• O
 szlávszki Tamás
2015. 01. 27.
a.n.: Kurán Rita
• T óth Zoé Rita
2015. 02. 03.
a.n.: Popovics Rita
• T isza Eszter Julianna
2015. 03. 02.
a.n.: Kócs Marianna
• M
 ocsár Csenge Brigitta
2015. 03. 15.
a.n.: Hajek Brigitta
• O
 rosz Nimród
2015. 03. 15.
a.n.: Szopkó Bernadett

Jó egészséget, és boldog
életet kívánunk nekik!

felé. Végezetül a lakóink női tagjaiból alakult kis dalkör nótacsokorral viszonozta a férfiak figyelmességét és szép köszöntéseit.
Az országjáró zarándokútjáról hazaérkező Istenszülő Szűz Mária kegyké
pét március 24-én lakóinkkal közösen, intézményünket felvirágoztatva vártuk. Dolgozóink illetve lakóink közül többen, akiknek fizikai állapota lehetővé tette, csatlakozott a zarándoklathoz. Sokat készültek lakóink és dolgozóink is, mindenki hozzájárult a tiszteletteljes és reményteli várakozáshoz.
A tokaji Időskorúak Otthonának vendégei lehettünk, már nem első alkalommal március 25-én. Egy jó hangulatú délutánt tölthettünk együtt, egy
vetélkedő erejéig, melyet időseink nagyon élveztek. Humoros és gondolkodtató feladatokkal tették színesebbé és élvezetessé a szervezők, nemcsak
a vetélkedő csapattagok számára, hanem a nézőtéren helyet foglaló és a
szimpatikus csapatnak drukkoló idősek számára is felejthetetlen élményt
nyújtott.
A kiemelt események mellett az intézményünkben élőkkel közösen, ar
ra törekszünk, hogy a mindennapjainkat aktívan töltsük. Egy közösség vagyunk, mindenkinek van feladata és mindenki megtalálja azt, amiben jó érzi
magát. A mindennapi foglalkozások, különböző tevékenységek vagy adott
esetben az aktuális ünnepre való készülődési munkálatok mind részét képezik ennek. Akár a közelmúlt jelentős ünnepét a Húsvétot is megemlíthetem.
Lakóink közös, szorgos munkájának köszönhetően, szemet gyönyörködtető
dekorációk is hozzájárultak a családias és békés ünnepi hangulatért.
Ezúton szeretnék köszönetet mondani lakóinknak és dolgozóinknak az
együttműködésért, szorgos munkáért, amely lehetővé teszi, hogy otthonunk élhető legyen.
Madácsi Éva

Házasságkötések
Kiss László
és Erdei Anna
***
Bukta Ferenc
és Takács Mária

Szépkorúak
Sallai Ferencnét
köszöntötte
Dr. Juhász Szabolcs
jegyző úr.

Elhunytak
„Sebünk be nem gyógyul, könnyünk el nem apad,
zokogunk fájdalmunk nehéz súlya alatt.”
Barna Istvánné (1940)

Lajti Illésné (1930)

Borsi Mihályné (1933)

Mezei Mihályné (1923)

Csekk Mihályné (1963)

Mihucz Mihályné (1934)

Dodó Balázsné (1926)

Molnár Pálné (1941)

Dósa Mihályné (1929)

Oláh István (1919)

Dr. Varga Lajosné (1923)

Pallagi Mihály Péter (1956)

Ferenczi Tibor (1938)

Pallagi Mihályné (1936)

Földessy József Károly (1928)

Polyák Miklósné (1927)

Fülöp Józsefné (1926)

Rembeczki Jánosné (1922)

Horváth Józsefné (1929)

Sorodi Jánosné (1935)

Ignácz Péter (1932)

Szabolcsi Tibor (1951)

Kerekes Sándorné (1924)

Szluk Ferencné (1921)

Kövesdi József (1942)

Tanyi Istvánné (1932)

Kőműves Gyuláné (1932)

Tóth Béláné (1940)

Nyugodjanak békében!
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Az új Városi Piac

Emmánuel Zarándokközpont átadása

Máriapócsi Képtár

Március 15.

A megújult főterünk

Húsvéti szentelés

Turisztikai előadás

Író-olvasótalálkozó
Dr. Nagy Major Gáborral

Felújítás alatt
a Római Katolikus templom

Készül a Noé bárkája játszótér

