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FELHÍVÁS
Máriapócs Város Önkormányzata 2015. évben megszervezi
a Máriapócsiak találkozóját.
Hazahívjuk azokat a máriapócsiakat, akik már nem a települé
sünkön élnek, de kötődnek szülőföldjükhöz, hogy találkozhassa
nak a jelenleg is itt élőkkel, azaz Önökkel, akik a település múlt
ját, jelenét és jövőjét hordozzák magukban.
A találkozó ideje: 2015. szeptember 26. (szombat) 14 óra
A találkozó sikere nagyban függ az Önök segítő közreműködé
sétől, ezért kérjük az itt élő hozzátartozókat, hogy tájékoztassák
családtagjaikat a rendezvényről.
Kérjük a Tisztelt Lakosságot, amennyiben hozzátartozóik sze
retnének részt venni a találkozón, elérhetőségüket (postai cí
met, telefonszámot, e-mail címet) legkésőbb 2015. szeptember
1-jéig juttassák el a következő elérhetőségekre:
Polgármesteri Hivatal
Postai cím: 4326 Máriapócs, Kossuth tér 1.
Bunya Csilla (42/554-501), mariapocs.titkarsag@ent.hu
Papp Bertalan polgármester (06-70/382-5256)
és a Képviselő-testület tagjaihoz.
A rendezvény részletes programjáról a későbbiekben
(plakátokon és szórólapokon, valamint a legnagyobb közösségi oldalon keresztül) adunk tájékoztatást.
Reméljük, hogy ezen a napon, egy színvo
nalas rendezvény keretében, lesz alkalmunk a
helyi lakossággal együtt köszönteni a hazaté
rőket.
A találkozás reményében üdvözlettel:
Máriapócs Város Önkormányzata

A tartalomból:
2. o.: Megkérdeztük a Polgármestert,
Start program
3. o.: Pócsi Sokadalom,
Illés Próféta búcsúja
4. o.: Egyházi hírek: Pásztor Károly
gyémántmiséje
5. o.: Kulturális Központ eseményei,
felhívások
6. o.: Óvodai élet, nemzetiségi hírek
7. o.: Iskolai hírek, Napelemek
Máriapócson
8. o.: Egyesületek beszámolója
9. o.: Szociális hírek
10. o.: Események képekben

Időpont:

2015. augusztus 1.

Helyszín:

Kegytemplom udvara
Emmánuel Zarándokközpont
Noé bárkája játszótér

Programok:
		
		
		
		
		

Ort-Iki gólyalábas bábszínház Debrecenből
Vidám Manók koncertje
Kézműves programok, táncház
Ugráló vár, trambulin a gyermekeknek
Főzőverseny
Mentálhigiénés előadások és tanácsadás

ÉPÍTKEZÉSEK MÁRIAPÓCSON
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Megkérdeztük a Polgármestert!
• Milyen fontosabb döntéseket hoztak a Képviselőtestület tagjai az
első félév során?
– Minden döntésünk azt a célt szolgálta, és szolgálja, hogy vá
rosunk tovább fejlődhessen. A költségvetés elfogadásakor döntő érv
volt, hogy a folyamatban lévő beruházásokat sikeresen befejezhessük
és előkészíthessük a következőket. A városközpont felújítása is befeje
ződött, ezáltal Nemzeti Kegyhelyünkhöz méltó környezetben fogad
hatjuk az ide érkezőket. Pályázatot nyújtottunk be az óvodai ebéd
lő bővítésére, a járdák aszfaltozására, valamint a sportöltöző felújítá
sára – döntés ezekben a napokban várható. A közintézményeken el
helyezett napelemek telepítésén túl pályázni szeretnénk később egy
napelempark létesítésére is. Elkészült a közvilágítás energiatakarékos
sá tételének pályázata is, LED-világítású lámpatesteket szeretnénk el
helyezni a köztereken.
• Mely feladatok hozhatnak jelentős változást a városlakók életében?
– Továbbra is az a meggyőződésem, hogy szükség lenne egy
olyan gyógyvizes fürdő megépítésére, amely nagyságrendekkel nö
velné a vendégéjszakák számát, ugyanakkor vállalkozásokat is ösztö
nözne. Sajnos ebben az évben nem áll rendelkezésünkre ilyen jellegű
pályázati forrás. Meg szeretnénk építeni a Pápa téren egy olyan par
kot, amely az ide érkező hívők komfortosabb kiszolgálását tenné le
hetővé. Fontos lenne egy olyan út megépítése is, amely összekötné
a máriapócsi központot a nyírbátori fürdővel. Turisztikai jelentőségén
túl a nyírbátori ipari parkba való eljutást is nagyban megkönnyítené.

Megkérdeztük Papp Bertalan polgármestert, milyen döntések
születtek az elmúlt időszakban a Képviselőtestületi üléseken,
milyen pályázatokat nyújtottak be, melyeket bíráltak el sikeresen,
valamint milyen változások várhatóak Máriapócs életében.
A fejlesztési elképzelések megvalósítása mellett a Képviselőtestü
let nagy hangsúlyt fektet arra, hogy a helyi lakosok szociális helyzetén
segítsen. Döntöttünk a hétvégi orvosi ügyelet meghosszabbításában,
valamint sikeres pályázat által egész nyáron ingyenes étkeztetésben
részesülhettek a gyerekek. Az év végén újból szociális tűzifával és élel
miszercsomaggal szeretnénk segíteni a rászorultakat.
• A sajtóból értesülhettünk arról, hogy a környező települések sikeresen pályáztak gépkocsi beszerzésére. Máriapócs milyen lépéseket tett ebben az ügyben?
– Sajnos vannak olyan pályázatok, melyeken a városok nem in
dulhatnak, ha nincs a település lakosságának legalább 2%-át megha
ladó tanyája. Máriapócs nem rendelkezik ezzel, így mi ebben az év
ben nem pályázhattunk. Ugyanakkor már a költségvetés elfogadása
kor a Képviselőtestület döntött arról, hogy a jelenlegi 11 éves, és több
mint 400 ezer km-t futott gépjármű mellé vásárol egy másikat. Jelen
leg megrendelés alatt áll egy Skoda típusú gépkocsi, melynek kifize
tését még ebben az ötéves önkormányzati ciklusban teljesítjük, nem
hagyva anyagi terhet a későbbi testületekre. A beszerzésre váró gép
jármű az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal feladatellátásában
lesz nélkülözhetetlen.
Köszönjük a tájékoztatást!
Mikula Szilvia

Tisztelt Máriapócsi Lakosok!
Az előző évhez hasonlóan Máriapócs Város Önkormányzata továbbra is támogatni kívánja – kérelemre – azokat a máriapócsi lakóhellyel rendelkező hallgatókat, akik valamely felsőoktatási intézmény nappali tagozatán aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkeznek.
Máriapócs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 64/2015.
(IV.29.) számú határozata alapján azok a hallgatók, akik minden év
március 15-ig nyújtják be kérelmüket, április hónapban, akik pe

dig minden év október 15-ig kérvényezik, november hónapban
10.000,– Ft pénzbeli támogatásban részesülnek.
Kérjük azokat a hallgatókat, akik 2015 novemberében szeretné
nek a beiskolázási segélyben részesülni, hogy szíveskedjenek a
kérelmek beadási határidejét betartani, és ez év október 15-ig
beadni a kérelmüket. A kérelemhez kérjük csatolni az aktív hallga
tói jogviszonyról kiállított, az adott felsőoktatási intézmény tanulmá
nyi osztálya által kiállított hallgatói jogviszony igazolást.

2015. évi közfoglalkoztatási és Start programok
Tavasszal összesen 75 fő foglakoztatásával kezdődtek meg a
Start mintaprojektek, és a közfoglalkoztatási programok.
A mezőgazdasági projekt keretében 1500 méter kordonos ubor
ka, egy hektár paradicsom, és több hektáron paprika, burgonya, hagy
ma és egyéb zöldségfélék termesztése folyik.
A programok keretében parkok kerülnek kialakításra és térköve
zésre, több utcán pedig a nyílt csapadékvíz-elvezető árok újraburko
lása megtörtént.
A helyi értékteremtő program keretében új, ízléses szeméttárolók,
és 30 db köztéri pad készül. A későbbiekben esőbeállók és pihenőhe

lyek kerülnek kialakításra a település több pontján. Az előző évhez
hasonlóan folytatódik a betonelemek gyártása. Több mint 300 m2 tér
kő, 1000 db mederlap, több száz méter szegélykő, és közel 300 db be
tonoszlop gyártása történt meg.
A betonoszlop értékesítését az Önkormányzat megkezdte. Érdek
lődni a következő telefonszámokon lehet: 70/387-2610, 70/378-8622.
A hosszú távú céloknak megfelelően szeretnénk a projekteket ér
tékteremtő programokká alakítani, ami a Városunk szebbé tételét,
fejlődését előmozdítja.
Tóth Árpád és Polyák Tibor

Máriapócs Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat hírei
Örömmel tájékoztatjuk a má
riapócsi lakosságot, hogy 2015.
május 20-án sikeres megalakult a
Máriapócsi Kismező Extra Szociális
Szövetkezet.

Az elnök Kanalas Ferenc, a Felügyelő Bi
zottság tagjai Horváth Béla, Horváthné Varga
Aliz és Mocsár László. Külső tagok Fogarasiné
Horváth Anikó, Horváth Ferenc és Kanálos
Zoltán.

Céljaink között szerepel a munkanélkü
liség csökkentése, valamint a halmozottan
hátrányos helyzetűek segítése és felzárkóz
tatása.
Kanalas Ferenc
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PÓCSI SOKADALOM
Színes programsorozattal várta az érdeklődőket idén is a
Pócsi Sokadalom, amely az „Integrált városfejlesztési célok megva
lósítása Máriapócson” című, ÉAOP-5.1.1/D-09-2f-2013-0002 kódszámú pályázat keretében valósulhatott meg.
A kora délután érkezők megtekinthették a Ludas Matyi című da
rabot az általános iskolások előadásában – Vona Éva vezetésével – a
Kulturális Központban. Az előadást követően az óvónők várták a gye
rekeket és szüleiket a piac előtti téren, ahol színes similabdát készít
hettek. Eközben a Gombóc Együttes szórakoztatta a kicsiket a szín
padnál. A bátrabbak jelmezbe is bújhattak, így énekeltek és táncoltak
együtt a produkció alatt.
Rövid szünetet követően a Máriapócsi Magyar-Angol Két Tanítási
Nyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanulóinak mű
sorát láthatták a jelenlévők. Az énekkar és a néptánccsoport fellépése
után a Fodorinda Együttes és a Máriapócsi Nyugdíjas Egyesület ének
karának dalcsokrát hallgathatta meg a közönség.
Papp Bertalan polgármester beszédében köszöntötte a részt
vevőket, majd az eredményhirdetések következtek. A 2014 májusá

ban meghirdetett Máriapócs múltja, jelene és jövője avagy „Nem mese
ez gyermek…” című esszépályázatra érkezett írások közül a zsűri
Szaplonczay Máté művét ítélte a legjobbnak; a további pályázók (Bor
dásné Popovics Judit, Korcsogné Szkiba Éva, Palóczy Timea, Szabados
Anna és Szabó Bernát Sándorné) pedig oklevelet és ajándékcsoma
got kaptak. A délután folyamán zajlott labdarúgó mérkőzések ered
ményeként az Ófehértó SE vehette át az első helyezettnek járó jelké
pes kupát.
A sztárvendég, a Children of Distance fellépése alatt zsúfolásig
megtelt a tér, a fiatalok pedig a színpad előtt énekeltek együtt a fiúk
kal. A koncertet követően a rajongók fényképeket készíthettek ked
venceikkel és autogramot kérhettek tőlük.
Az utolsó fellépő Molnár György, Lyra-díjas harmonikaművész és
csapata, a Molnár trió népszerű slágereket adott elő.
A nap folyamán ugrálóvár és trambulin várta a gyerekeket, vala
mint a Roma Nemzetiségi Önkormányzat és a Támba Tanya főztjét is
megkóstolhatták a vendégek.
Mikula Szilvia

ILLÉS PRÓFÉTA BÚCSÚJA
Két zarándoklattal is emlékeztünk Illés
prófétára a hétvégén.
A kárpátaljai görögkatolikusok július
18-án, szombaton délután érkeztek meg Má
riapócsra. A több mint háromszáz gyalogos
zarándok a több mint 70 kilométeres út után
énekelve és meghatódva lépett be a temp
lom kapuján, majd térdre borulva imádko
zott a Könnyező Kegykép előtt. A csendes el
mélkedést követően Atanáz püspök atya és
Kapin István kegyhelyigazgató atya köszön

tötte őket. A Szent Liturgia és a Paraklisz után
megpihenhettek és megvacsorázhattak, 20
órától pedig kezdetét vette az éjfélig tartó
virrasztás, amely körmenettel zárult.
Másnap a Miskolci Egyházmegye za
rándoklata utrenyével és Szent Liturgiával
kezdődött. A Püspöki Szent Liturgiát Atanáz
püspök atya vezette, mely során Molnár Jó
zsef diakónusszentelése is megtörtént. Püs
pök atyánk az utóbbi hetek Európát és Ma
gyarországot érintő eseményeire utalva pré
dikációjában kiemelte, hogy ebben a nehéz

helyzetben is törekedjünk az egyetértésre és
segítsünk másokat, ahogyan Jézus is teszi az
által, hogy „az élet kenyerét, önmagát ajánlja
fel táplálékul”.
A szertartás végén Kapin István atya
megköszönte, hogy ilyen sokan elzarándo
koltak Máriapócsra és meghívta a vendége
ket az augusztus elsejei családfesztiválra, va
lamint az augusztus 15-16-án tartandó Nagy
boldogasszony-napi búcsúra.
Mikula Szilvia
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Pásztor Károly római katolikus áldozópap hálaadó gyémántmiséje
Pásztor Károly atya papi hivatásának 60.
évét ünnepelve mutatta be hálaadó jubileumi
szentmiséjét a máriapócsi római katolikus „kis”
templomban, valamint a Boldog II. János Pál
Pápa Idősek Otthonának kápolnájában 2015. jú
nius 3-án.
Károly atya, egészen kisgyermekként ve
szítette el az édesapját, a II. világháború alatt
járt gimnáziumba, és a legvadabb rákosista
kommunizmus alatt tanult kispapként. Ös�
szesen tizenegy településen szolgált, utoljára
Pócspetriben, ahol gyerekek generációit oktat
ta hittanra. Károly atya öt éve nyugdíjas, a Boldog II. János Pál Pápa Idősek Otthonában 2004-

től (a kezdetektől) tart hetente két szentmisét,
melyeket nem mulasztott el még súlyos beteg
sége idején sem. Megteremtette az intézetben
a misék rendjét, gondoskodott a kápolna beren
dezéséről és felszereléséről, elősegítette a római
katolikus hívek összefogását a görögkatolikus
testvérekkel. Kiemelkedő a fáradozása az idős
pasztoráció terén is. Áldozatos, kitartó és fele
lősségteljes munkájának elismeréseként a Vati
kán a pápai prelátusi címet, valamint a címzetes
apát, címzetes és kiérdemesült plébánosi rangot
adományozta neki.
Hálát adunk a Mennyei Atyának és a Pócsi
Szűzanyának, hogy Károly atya jó pásztorként

vezeti híveit Jézus Krisztus felé. A magyar szen
tek áldását kérjük a további eredményes papi
életére!
Papp Nóra

A máriapócsi római katolikus templomban tartotta gyémántmiséjét Pásztor Károly nyugalmazott pápai pre
látus június 5-én. A megható szertartás alatt fiatalok is köszöntötték verssel, szavalattal vagy bibliai idézettel,
szentleckével Károly atyát. Az ünnepi prédikációjában atya köszönetet mondott az őt segítő embereknek és
István atyának, hogy ma is szolgálhatja a híveket
és a Mennyei Atyánkat. Papp Bertalan polgármes
ter, Csekk Mihályné, Kovács Fanni, és Ruszinkó Já
nosné köszöntése után az atya szentképpel kö
szönte meg a híveknek a misén való részvételt.
Az egyháztanács tagjainak szervezésében és a hí
vők felajánlásából svédasztal és sütemény várta a
szentmisén résztvevőket. Szeretnék minden jelen
lévő nevében köszönetet mondani a szervezők
nek ezért a szép eseményért, és kívánok nagyon jó
egészséget Károly atyának a további szolgálathoz!
Vonáné Pásztor Éva

Görögkatolikus Egyház hírei
Közös hangon
Kocsis Fülöp érsek-metropolita vezette má
jus 24-én, Pünkösd vasárnap a Szent Liturgiát,
melyen a „CON SPIRITO” Egyházzenei Fesztivál
keretében közreműködött a Szent Atanáz Kó
rus. Előző esti csodálatos koncertje után csatla
kozott a szertartáshoz a Kijevi Kamarakórus is. A
bazilika megtelt magyar, román és ukrán zarán
dokokkal, akik közös nyelvre találtak az éneklés
ben, méltó módon ünnepelve a pünkösdöt.
Mikula Szilvia

Kirándulás Szlovákiába
Idén is egy csodálatos kiránduláson vehet
tünk részt Szlovákiában, mindenki nagy izga
lommal várta az indulást. Az új zarándokköz
pontunk előtt gyülekeztünk és onnan sétáltunk
át kegytemplomunkba, elköszönni a Szűz Anyá
tól.
Most sokkal rövidebb ideig tartott az uta
zás, mint korábban, így érkezésünkkor rögvest
a klokocov-i kegytemplomba tértünk be, ahol
kis csapatunk imádsággal üdvözölte Szűz Má

Szent Makrina Szociális Otthon
Mint minden évben, idén is július 19-én
ünnepelte az otthon a névadóját, Szent Mak
rinát. Az ünnepséget délelőtt tíz órakor szent
misével nyitottuk, melyet Illés atya celebrált.
Ezt követően az újonnan felszerelt kis haran
got és az otthon új kisbuszát szentelte meg. A
szertartások után a fenntartó részéről Keresz
tes Sarolta Bazilita főnöknő köszöntőjét hall
gathattuk meg. Otthonunk lakói is készültek
egy kisebb műsorszámmal, amely Szent Mak
rina életét ismertette versbe foglalva az ese

ményen résztvevőkkel. A helyi Nyugdíjas Egye
sület is megörvendeztetett minket egy versesnépdalcsokros produkcióval. Az előadásokat
Bordásné Popovics Judit intézményvezető ün
nepi zárógondolatai követték, melyben felele
venítette számunkra a 2013-as évben zajló fel
újítási munkálatok nehézségeit és szépségeit.
Egy kellemes hangulatú kerti parti keretében,
közös ebéd eltöltésével zártuk a napot.
Bordásné Popovics Judit

riát. A Sirava-tó partján található Juliana hotel
ben szálltunk meg, mindenkit lenyűgözött a
szálloda szépsége. A gyerekek azonnal birtok
ba is vették az épületben található medencéket.
Mindannyian jóleső fáradtsággal tértünk nyu
govóra.
(folytatás a 6. oldalon)

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 Pócspet
riben olvashatják több mint 500 háztartás
ban, továbbá az interneten is nézhető a www.
mariapocs.hu oldalon. Hirdessen Ön is a kép
újság csatornáján ingatlan, állás, jármű vagy
egyéb rovatban akár fényképpel is!
Hirdetéseiket, közleményeiket várjuk a
Városi Könyvtárba (4326 Máriapócs Kossuth
tér 2.) személyesen vagy telefonon (42) 385533 telefonszámon, 08.00-17.00 óra között. A
Hirdetések frissítése hetente egyszer történik!
Feltételekről tájékoztatást kérjen a Városi
Könyvtárban!
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Kulturális Központ és Városi Könyvtár hírei
Antal Roland és Antal Dóra vezetésével to
vább folytatódik minden hónap első szombat
ján a Fodorinda Táncház program az NKA
Népművészeti Kollégiumának támogatásával.
Az IVS projekt Soft tevékenységének ke
retében író-olvasó találkozók, kiállítások,
közösségi programok, és képzések szerveződtek az új Kulturális Központban és a Városi Könyvtárban, valamint a Polgármesteri
Hivatalban.
Egész napos kézműves anyák napi prog
rammal vártuk a kicsiket és a nagyokat má
jus 2-án. Különleges ajándékokat készíthettek
édesanyjuk köszöntésére a gyerekek.
Máriapócs 800 éve címmel tekinthettek meg
történeti kiállítást a látogatók a Kulturális Köz
pontban. A régi fotók, újságcikkek és tárgyi em
lékek sokat elárultak Máriapócs múltjából.
Az IVS Soft tevékenység keretében elké
szült második filmet május 10-én nézhették
meg a városlakók és zarándokok, melynek címe
300 éve kegyhely született.
Sveda György Segítség című darabját mu
tatták be a nagykállói Korányi Frigyes Gimnázi
um végzős hallgatói május 13-án. A családi tra
gédiáról szóló művet Vona Éva rendezte.
A TeSzedd – Önkéntesen a tiszta Magyarországért mozgalomhoz csatlakozott a máriapócsi
Városi Könyvtár is. A nap környezetvédelmi elő
adással indult, melyet az első osztályosok is
meghallgattak. Ezt követően a Nyíregyházáról
érkező Aqua-K Kft. alkalmazottaival együtt kör
bejártuk városunkat és összegyűjtöttük az eldo
bált szemetet. Külön köszönjük a Kft. cégvezető
jének, Kovács Gyulának az egész napos segítsé
get és a kicsik részére felajánlott tortát is.
Stand up estet tartottunk a Kulturális Köz
pontban május 15-én. A Showder Klubból ismert
Lorán Barnabás és Rekop György humoros tör
ténetekkel szórakoztatta a vendégeket, és még
egy közös fotót is készítettek velük a színpadról.
Az új beruházás tervezőivel találkozhattunk
az új központban május 21-én, meghallgathat

tuk milyen újításokat alkalmaztak az épületek
tervezésénél.
Nógrádi Gergely íróval találkozhattak az
általános iskolások. Az interaktív beszélgetés al
kalmával a gyerekek minden kérdésre választ
kaphattak a szerzőtől. Megismerhették műveit,
és könyvadományának köszönhetően a Városi
Könyvtárból ki is kölcsönözhetik ezeket a köny
veket.
Író-olvasó találkozó keretében Dr. Terdik
Szilveszterrel, a Görögkatolikus püspöki központok Magyarországon a 18. században. Művészet és reprezentáció című könyv szerzőjével ta
lálkozhattak az érdeklődők május 22-én.
Lakatos László atya látogatott el a Boldog
II. János Pál Pápa Idősek Otthonába egy író-ol
vasó találkozóra május 27-én.
Környezetvédelmi Lakossági Fórumon
vettek részt a Vigyázzunk Egymásra Egyesület
vezetésével a település lakói május 28-án. A fő
ként asszonyokból és lányokból álló csapat a
szívpárnák készítéséből is kivette a részét.
Angol és német nyelvi képzésben vehettek
részt a turisztikával foglalkozók május 29-én. A
képzés az idegenek könnyebb eligazításában
és a megfelelő tájékoztatás megadásában nyújt
segítséget.
Az IVS Soft tevékenység zárásaként meg
rendeztük a Pócsi Sokadalmat 2015. május 30án, ahol a sztárvendégként a Children of Distan
ce együttes lépett fel.
Országos Színjátszó és Musical Tábor: A
Lenszirom Színház és a Módszertani Kulturális
Közhasznú Egyesület szervezésében ismét szín
játszó tábor zajlott Máriapócson július 13-19.
között. A résztvevő 12-17 éves diákok hét izgal
mas szakmai éjjel-nappalt töltöttek el a színház
művészet jegyében. Délelőttönként a Móricz
Zsigmond Színház művészei különböző foglal
kozásokat tartottak, mint például színészmes
terség megismerése, ének- és hangképzés, be
szédtechnika, színpadi mozgás, és tánc. Délutá
nonként és este zajlottak a próbák és gyakorla
tok három (prózai színész, musical és mozgás
színházi) csoportban. Az elkészült előadásokat a

táborzáró rendezvényen mutatták be a tehetsé
ges színészpalánták.
Idén nyáron is megszerveztük a Zsiráf Képző- és Népművészeti Tábort 2015. június 22. és
július 4. között. A tábor a Nemzeti Kulturális Alap
Népművészeti Szakmai Kollégiuma 3604/4537
számú támogatásának köszönhetően több
programmal is bővült. A népművészeti ágak
megismerése mellett szabadidős tevékeny
ségek is színesítették a tábor kínálatát. A több
mint negyven gyerek többek között kézműves
foglalkozáson, néptáncon vehetett részt, meg
tekinthették a Szent Bazil Görögkatolikus Szerzetesrend Máriapócsi Gyűjteményét, valamint a tá
bor zárásaként kirándulást tettek a Nyíregyházi
Állatparkba.
A Kárpátia Zenekar lépett fel városunkban
2015. június 6-án. Nagy sikert aratott a koncert
jük, melyre a környező településekről is sokan
érkeztek.
A Máriapócsért Alapítvány a NEA-E-14-0249.
számú pályázati támogatásból szervezte meg
2015. június 27-én a városi piac előtti téren az
Iránytű klub-zenekar, valamint a Karmapirin
együttes (Szakos Andrea – Megasztár – és a
bluesrock betyárok) könnyűzenei koncertjét.
Nagy sikere volt a Francia estnek július 13án, ahol közvetlen és barátságos emberekkel is
merkedhettek meg a vendégek. Sajátos népi
táncukat gyönyörű, színes, és elegáns népvise
letben mutatták be, melynek elengedhetetlen
tartozékai a fehér, hímzett nyaksál és esernyő.
Provence tartományból, Avignon városából be
járták az egész világot. „Helyben termesztett fűszernövényeket, például fekete borsot, kakukkfüvet, levendulát és pestót, és könnyen elsajátítható ételkülönlegességeket is megkóstolhattunk” –
nyilatkozta Horváthné Varga Aliz. Fellépőknek
és látogatóknak egyaránt maradandó élmén�
nyel szolgált az est. Külön köszönjük Nagyné
Varga Máriának, hogy lehetővé tette, hogy meg
ismerhessük Franciaország ezen kisvárosának
lakóit és betekintést nyerhettünk kultúrájukba.
Vonáné Pásztor Éva

Máriapócsi Labdarúgó Sport Klub hírei
A 2014/2015. évi bajnoki idényt a megyei III. osztály, Arany Fácán
Nyírség csoportjában játszottuk. Csapatunk felkészülésében sokat segí
tett Hajas Pál, Rédai János, és Dolhai Tibor edző, akinek a segítségével
feltornáztuk magunkat a tabella magaslataira. A játékosok maximális
teljesítményt nyújtottak a szezon során, 14 csapatból a 6. helyen végez
tünk. Néhányan a következő szezonban már Kisléta csapatát erősítik, a
távozók miatt hozzánk is csatlakoznak újak, elsősorban Pócspetriből és
Kislétáról. (Amennyiben valaki szeretne csatlakozni a csapathoz, keresse
Gelics Gábor szakosztály vezetőt.)
2015/2016-os szezon játékosai: Barabás Norbert, Cine-Busi Al
bert, Dudás Dániel, Fetter Zsolt, Gyarmati Sándor, Iváncsik László, Ko
vács Attila, Lazók Gergő, Lucza Zsolt, Magyar Richárd Zsolt, Májer And
rás, Novák Zsolt, Pallagi László, Papp János, Sitku János, Solemán József,
Tóth Róbert.
Az elmúlt szezon támogatói (jövőbeli támogatásukat is remélve):
Ács Sándor, Györkös Szabolcs, Lazók Katalin, Papp Bertalan, Sitku Béla,
Tisza Csaba, Máriapócs Város Képviselőtestülete és a Western Pub.
Jelenleg a pályaminősítése, az átigazolások, és az edzőmérkőzések
zajlanak.

2015/2016 bajnokság fordulói:
2015.08.16., 17:00 – Nyírmihálydi KSE – Máriapócsi LSK
2015.08.23., 17:00 – Máriapócsi LSK – Bogát 2000 TC
2015.08.30., 17:00 – Geszterédi FC – Máriapócsi LSK
2015.09.06., 16:00 – Máriapócsi LSK – Kisléta SC
2015.09.13., 16:00 – Máriapócsi LSK – Bököny SE
2015.09.20., 16:00 – Máriapócsi LSK – Nyírbátori FC
2015.09.27., 15:00 – Máriapócsi LSK – Biri S.E.
2015.10.04., 15:00 – Nyírgelsei SC – Máriapócsi LSK
2015.10.11., 15:00 – Máriapócsi LSK – Nyírbéltek KSE
2015.10.18., 15:00 – Nyírlugosi SE – Máriapócsi LSK
2015.10.25., 14:00 – Máriapócsi LSK – Piricse SE
2015.11.01., 14:00 – Penészleki SE – Máriapócsi LSK
2015.11.08., 13:00 – Máriapócsi LSK – Nyírgyulaj KSE
Mérkőzéseinkre minden szurkolót szeretettel várunk!
Porcelán György sportelnök
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Máriapócsi Napközi Otthonos Óvoda hírei
Április végén köszöntötték az édesanyákat, nagymamákat és az
idősek otthonában élő édesanyákat a nagycsoportosok. A kiscso
portosok évzáróval egybekötött ünnepség keretében fejezték ki há
lájukat az anyukáknak, nagymamáknak.
A kicsik a Sicc című gyerekszínházi előadást tekinthették meg a
nyíregyházi Művész Stúdióban május 5-én. Nagy sikert aratott körük
ben a macskáról szóló mesés kalandjáték.
„Egészség hetet” tartottunk május 11-15. között, melynek főbb
témái az egészséges életmód, nevelés és táplálkozás, illetve a men
tális egészség védelme voltak. Minden nap kiemelten foglalkoztunk
az egészségünk megőrzésével – többek között aerobik edzéssel, fog
orvosi általános ellenőrzéssel, valamint Zsámják Tiborné ismertet
te a gyerekekkel a helyes fogmosás technikáját és a fogbarát étele
ket. Mentális egészségünk ápolásaként a Pöttyös Panni című színda
rabot láthatták a gyerekek, amely tartalmilag teljesen illeszkedett a
heti programokhoz, ugyanis a történet szerint a főszereplő lány bá
rányhimlős. A hetet egy fergeteges Orsi koncert zárta. A nagy-közép
ső csoportosok május 30-án tartották meg az évzáró ünnepségüket,

ahonnan négy, a nagycsoportból pedig huszonöt gyermek ballagott
el az óvodából június 6-án. A gyermeknapi kirándulás alkalmából a
Nyíregyházi Állatparkban jártak a gyerekek.
A nyári óvoda összevont csoporttal június 15-től július 31-ig mű
ködött. A nyári zárva tartás augusztus 1-31-ig tart. Az intézmény szep
tember 1-jétől, keddtől várja az óvodásokat sok-sok szeretettel.
Bajzáth Viktória
A 2014/2015-ös tanévben ballagó gyermekeink névsora:
• Bajzáth Botond • Bakró Krisztián • Bartos Médea Lea • Dávida Larissza •
Fülesdi Raul • Fürtös Ramóna • Gelics Eszter • Horváth Amanda • Horváth
Gyula • Jevcsák István • Kerecseny Kristóf • Linzenbold Noémi • Mosolygó
Kata • Nagy Kiara • Palóka Daniella • Pongó Attila • Pongó Bianka • Sitku
Diána • Szabó Zoltán Lajos • Szarka Vanda • Tisza Szilárd Attila • Tóth Milán • Tóth Noémi • Varga Dorina • Varga Natália • Veress Attila • Veress József • Veress Letícia • Vona Dóra

PÓCSI KÉPTÁR
Komiszár János, Holló László-díjas festőművész
saját gyűjteményéből nyílt kiállítás az Emmanuel Za
rándokközpontban 2015. május 3-án. A megnyitón
Papp Bertalan polgármester és Kapin István kegy
helyigazgató atya köszöntötte a vendégeket. Dr.
Cservenyák László PhD. etnográfus múzeumigaz
gató beszédében elismerő szavakkal illette a fes
tőművészt, valamint kiemelte – sok más művésze
ti alkotással egyetemben – ezen terjedelmes gyűjte
mény jelentős értékét. A kiállítás megnyitójára a he
lyi Iránytű klub-zenekar tagjai kellemes zenei össze
állítással készültek.

Komiszár János máriapócsi születé
sű, Debrecenben élő festőművész, Má
riapócs Város díszpolgára. Egyik legked
veltebb témájáról, a kegytemplomról ké
szült festményeket is láthatnak az ide ér
kezők. Sajátjai mellett több mint száz mű
vész megközelítőleg háromszáz alkotása
tekinthető meg a Pócsi Képtárban. A lá
togatók olajfestményeket, akvarelleket,
grafikákat, fotókat csodálhatnak meg,
melyek a legkülönbözőbb témákban szü
lettek. Külön teremben találhatók Holló

László, Kossuth-díjas festőművész és más
neves alkotók grafikái; a nagyobb terem
ben pedig a kiállított művek mellett ka
talógusokat és könyveket helyeztek el az
asztalokon, melyekből bátran tájékozód
hatnak a komolyabban érdeklődők.
A Művész úr számára fontos, hogy
a felnőttek mellett „minél több fiatal és
gyerek lássa ezt az anyagot, kedvet kapva
az ebbéli kultúra iránt. Mert kultúra nél
kül élni lehet, de nem érdemes.”
Mikula Szilvia

TISZTELT MÁRIAPÓCSIAK!
Önkormányzatunk kulcsfontosságúnak tartja a terek és utcák parkosítását, illetve azok folyamatos ápolását. Több városlakó jelezte fe
lém, hogy lehetőségünk szerint ültessünk facsemetéket, bokrokat az egész településen. Kérnénk az Önök véleményét, tanácsait, hogy mi
lyen jellegű díszfákat, cserjéket szeretnének látni a szűkebb lakókörnyezetükben. Az városlakók javaslatai alapján szeretnénk az őszi tele
pítéseket elvégezni. Kérem, javaslataikat juttassák el a Polgármesteri Hivatalba a Képviselőknek és a Bizottsági tagoknak!
Tegyük szebbé együtt Máriapócsot!
Papp Bertalan polgármester

(folytatás a 4. oldalról)
Kirándulásunk során Lutina-ba, a görögkatolikusok legnagyobb má
riavölgyi zarándokhelyére látogattunk el. Ámulatba ejtettek bennünket a
templom falait díszítő csodálatos mozaikok. A hely különlegességei az ud
varon található ember nagyságú makettek, melyek a szlovákiai fatemp
lomokat formázzák meg. Másnap csoportunk a kelet-szlovákiai régi fa
templomokat nézte meg, melyek közül néhány az UNESCO világörökség
része. Valamennyibe csupán 15-20 ember fért be egyszerre, ezáltal meg
hitt és családias hangulatot teremtve. Tovább folytatva utunkat betértünk

Bártfára, amely a Felvidék egyik kis ékszerdoboza. Érkezésünkkor már ja
vában zajlott a sörfesztivál, ahol különböző területek népi játékait, nép
táncait tekinthettük meg. Következő megállónk a különös gyógyvizeiről
nevezetes fürdőhely, Bártfafürdő volt, ahol helyben sütött töltött ostyát
vásárolhattunk.
Felejthetetlen élményekkel gazdagodva tértünk haza, melyhez nagy
ban hozzájárult a szlovákiai András atya idegenvezetése. Elmondhatom a
többi utas nevében is, hogy köszönjük a szervezők áldozatos munkáját és
bízunk a hasonló folytatásban.
Bartos Anikó, Bíró Zoltán
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Máriapócsi Magyar-Angol Tanítási Nyelvű Általános és Alapfokú Művészeti Iskola

Az énekkaros tanulóink erdélyi kiránduláson
vehettek részt a TÁMOP-3.3.14-B projekt kereté
ben 2015. április 23-26. között. A felejthetetlen
túrázás alkalmával megismerhettük Erdély ne
vezetességeit, látnivalóit (Nagyvárad, Segesvár,
Tolvajos-tető, Csíkszereda, Fügés-tető, Gyimes
bükk, Gyergyószentmiklós, Békás-szoros, Gyil
kos-tó, Székelyudvarhely, Farkaslaka, Parajd,
Medve-tó).
Hagyományainkhoz híven, az idei tanévben
is megrendeztük a Túl az Óperencián nevű terü
leti mesemondó versenyt – Buzga Lászlóné, az
osztályfőnöki munkaközösség vezetőjének irá
nyításával. Az igazi mesedélután folyamán több
mint ötven történetet hallgathattunk meg a ti
zenegy településről érkező tanulóktól. Nehéz
feladata volt a zsűrinek, hiszen a gyerekek lelke
sen adták elő meséiket.
Iskolánk meghívást kapott a negyedik alka
lommal megrendezett Waldlaufer Futás és Gyaloglásra, ahol sikeresen teljesítették tanulóink a
három kilométeres távot.
Iváncsik Istvánné és Hajas Pál szervezésével
tartottuk meg az idei gyermeknapot. A jó idő
ben tanulóinknak csapatokba rendeződve kel
lett különböző ügyességi és szórakoztató fel
adatokat teljesíteniük az állomásokon. A juta
lomról a Máriapócsi Gyermekekért Alapítvány
gondoskodott.
A két tanítási nyelvű oktatásban részt vevő
hatodikos diákjaink országos célnyelvi mérést
írtak angol nyelvből június 3-án. Elégedettek
és büszkék vagyunk rájuk az elért 83%-os ered
mény miatt. A tanévben pályázataink számos
lehetőséget biztosítottak arra, hogy megismer
kedjünk Magyarország mellett Erdély és a Felvi
dék csodálatos helyivel, de nem maradhattak el
az osztálykirándulások sem. Az osztályfőnökök
szervezésével ellátogattunk Egerbe, Szilvásvá
radra, Baskóra és a Beregbe.
Júniusban játékos foglalkozást tartottunk a
leendő első osztályos tanulóink részére. A dél
után során Ács Enikő, Kerecseny Erzsébet és
Papp Nikoletta segítségével bepillantást nyer
hettek a gyermekek és szüleik az iskolánkban
folyó munkába, a tanórák hangulatába, vala
mint megismerkedhettek a tanító nénikkel is.
Jevcsák István osztályfőnök vezetésével ti
zenöt tanulónk búcsúzott iskolánktól június 13-

án. Színvonalas műsorral köszöntek el az isko
latársaiktól és a tanáraiktól a végzős diákok. A
szép és felemelő ünnepség alkalmával a búcsú
zó tanulók átvehették Máriapócs Város ajándé
kát, valamint a tehetséges gyerekek megkapták
az Oláh István fafaragó mester által felajánlott
pénzjutalmat.
Nyári Táborok
Az idei nyáron igazán sok tábori programle
hetőség közül választhattak tanulóink. A Gye
rekesély Iroda szervezésével négy tanuló a nyír
gyulaji focitáborban, négyen pedig egy négy
napos erdélyi kiránduláson vehettek részt. A
TÁMOP-3.3.14-B projekt keretében huszon
nyolc diák öt napot tölthetett el Balatonsze
mesen. A tábor érdekességei a színészekkel és
a rendezőkkel zajló napi érzékenyítő trénin
gek voltak. Találkozhattunk Katus Attilával, Mol
nár Ferenc Caramellel és a Children of Distance
együttessel is. Külön öröm volt, hogy velünk tá
borozott első lektortanárunk, Tara McQuoid is.
A TÁMOP 3.1.4. „Innovatív iskolák fejleszté
se” keretében nyolcvan tanulónk öt napot tölt
hetett el Balatonfenyvesen egy természetközeli
sporttáborban, és angol nyelvű ökotáborban.
A gyermekek nagy várakozással indultak el, hi
szen sokan először jártak a Balatonon. A szeren
csés időjárás kedvezett a szinte minden napos
strandolásnak. A szervezett foglalkozásokon túl
sétahajókáztunk, valamint egy izgalmas napot
töltöttünk el Bikalban, ahol egy reneszánsz él
ménybirtokot látogattunk meg.
Augusztusban sem fognak unatkozni a ta
nulóink, ugyanis ekkor rendezzük meg az évek
óta nagy népszerűségnek örvendő pusztafalui
alkotótábort.
A tanév egyik célkitűzése a versenyeken
való részvétel és a sikeres szereplés volt.
Az alábbi versenyeredmények születtek má
jus-június hónapban:
Kállósemjén Kállay-napok keretében
megrendezett matematika verseny
• II. helyezett: Vágó Dézi
VII. Határtalan Gyermek Színjátszó
Fesztivál – Nyírbátor
• Legjobb csapatmunka: Csöpp Színház

Kisléta „Ki tud többet Nagy-Britanniáról”
idegennyelvi verseny
• IV. helyezés (Bak Gabriella, Mosolygó
Panni, Vágó Dézi, Virág Zsófia)
TIT Országos Nyelvhasználó Verseny
Angol nyelv
• A/2 nyelvi szint I. helyezett:
Filep Eszter
• A/2 nyelvi szint II. helyezett:
Iváncsik Panna
Junior Nyelvvizsgát szerzett
• Borbás Blanka Dalma
• Kovács Odett
• Metercsik Detti
• Mihucz Fruzsina
• Mosolygó Panni
• Pekács Kitti
Kis Rózsafa Citeraegyüttes
• Mándok KÓTA Térségi szintű minősítő
vizsga ARANY fokozat
• Mándok Vass Lajos Emlékverseny
KÍVÁLÓ fokozat
• Tamás László Vass Lajos Emlékverseny
KÍVÁLÓ fokozat
• Tarpa KÓTA Országos szintű minősítő
vizsga ARANY fokozat

VIGYÁZZUNK RÁ!
Egy sütő-főző hely, egy játszótér, egy
piac, egy közpark, egy közösségi tér akkor
válik hasznos „befektetéssé”, ha azt a tele
pülés lakói magukénak is érzik.
Kívánom, hogy az egymás mellett élő
nemzedékek találkozási pontjai legyenek
ezek a helyek – hétköznapokon és ünnep
napokon egyaránt. Biztosítson helyet a
csendes szemlélődésnek, a nyári estéknek,
a zenei eseményeknek és a meghitt talál
kozásoknak. Használjuk a város közössé
gi összetartozásának erősítésére, s vigyáz
zunk a közös értékeinkre!

MEGÚJULÓ ENERGIA HASZNOSÍTÁSA NAPELEMEKKEL
A KEOP-4.10.0/N/14-2014-0419 számú pályázat keretében 107
darab napelemet helyeztünk el a Máriapócsi Napközi Otthonos Óvoda és a Máriapócsi Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola
és Alapfokú Művészeti Iskola tetőszerkezetén.
Ezáltal éves szinten közel 1 millió 450 ezer forintnyi villamos
energiát takaríthatunk meg.

Papp Bertalan polgármester
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tot, a Bazilita szerzetesek rendhá
zát, és a fatemplomot is. Emellett a
fiatalkori veszélyekről és a környe

Máriapócsi Horgász Egyesület hírei
Két kategóriában több mint har
minc versenyző részvételével zaj
lott a XVII. Tavaszi Horgász Kupa.
A versenyzők – jó fogási esélyek
mellett – egy izgalmas délelőttöt
tölthettek el a tóparton.
A verseny eredménye:
Felnőtt kategória:
1. Takács Mihály
2. Zsigó László
3. Vereb László
Utánpótlás kategória:
1. Vadon Dániel
2. Vadon Roland
3. Tisza Balázs
Legnagyobb hal:
Takács Mihály

zetvédelemről szóló előadásokon
is részt vettek.
Tóth Árpád

Borostyán Klub hírei

A verseny eredménye:
1. Gergely János: 22, 43 kg
2. Zsigó László: 20, 70 kg
3. Kovács Zsolt: 19,56 kg
Legnagyobb hal (holtverseny):
Gergely János és Zsigó László
(13,6 kg-os ponty)

A Borostyán Klub Egészségügyi Előadás Sorozatot indított.
Elsőként Dr. Bogdán-Rajcs Sán
dor, a Jósa András Oktató Kórház
sebész főorvosa látogatott el hoz
zánk 2015. július 10-én. Az előadás
témája a daganatos betegségek is
mertetése volt. A főorvos kiemel
te a megelőzés és a szűrővizsgálat
ok fontosságát, emellett a kérdése
inkre is készségesen válaszolt.

Köszönjük a színvonalas és ta
nulságos előadást és a részvételt!
Farkas Árpádné

Gratulálunk!
Külön köszönet Fibi Attila és
Szakács Zsolt versenybíróknak!

Különdíj:
Léka Ákos

„Vendégvárók”

A díjakat Papp Bertalan, Mária
pócs Város polgármestere és Tóth
Árpád, Egyesületi elnök adták
át. A polgármester a 2014-es év
legeredményesebb horgászának,
Szakács Zsoltnak adta át felajánlá
sát, aki összesen több mint 200 ki
logrammnyi halat fogott az elmúlt
esztendőben – a kifogott halak
többségét visszaengedte.
A díjazottaknak ezúton is gratu
lálunk!
Köszönöm minden segítőnek a
munkáját, külön köszönet Fibi At
tila versenybírónak!

Gergely János horgásztársunk
egy 13,6 kg-os, Tisza Balázs, 8 éves
horgásztársunk egy 9 kg-os, Tóth
Árpád pedig egy 7,62 kg-os pon
tyot fogott május 16-án. A halakat
mérlegelés és fényképezés után
visszaengedték a tóba.
Gratulálunk mindenkinek!
Idén is megszerveztük a Hor
gásztábort 2015. július 24-26. kö
zött. A tizennégy táborozó meg
ismerkedhetett a Máriapócsi Horgász Egyesület tevékenységével,
valamint a horgászat elméleti és
gyakorlati alapjaival. Megtekintet
ték a gyerekek a kegytemplomot,
az Emmanuel Zarándokközpon

Településünkön „Vendégvárók” névvel csoportot szerveztünk. A fiata
lokból álló csapat feladata, hogy segítse az ide érkező idegenek eligazo
dását a városban. Többségük akár angol és német nyelven is tudja tájé
koztatni a vendégeket. Jelenleg huszonöt fiatal jelentkezett, de szívesen
fogadjuk az érdeklődőket. Aki szeretne részt venni ebben a munkában,
kérem a következő telefonszámon hívjon: 06-70/337-2684.
Hozzunk össze együtt egy jó csapatot!
Balázs Csabáné V. E. E.

Idősek Klubja hírei
A máriapócsi Idősek Klubja a piricsei klub meghívására szomszédolt jú
lius 8-án. A Nyírbátori Kistérség két autóbuszt biztosított számunkra, me
lyekkel a 15 klubtagunk utazhatott. Nagy szeretettel fogadtak bennün
ket a piricsei klub tagjai, az ismerkedést követően pedig elfogyasztottuk
az ottaniak készítette ebédet. Közös nótázással, különféle játékokkal, kel
lemes hangulatban telt a délután. Hazaindulás előtt a római katolikus és
a református templomot is megtekintettük. Augusztusban viszonozzuk a
meghívásukat, reméljük, minél többen látogatnak el hozzánk.
Muszák Jánosné

Vigyázzunk Egymásra Egyesület hírei
ÉLJÜNK EGÉSZSÉGESEBBEN ÉS TAKARÉKOSABBAN!

I. 24 órás pontyfogó
horgászverseny a Kis-tóban!
Izgalmas és szoros versenyt tud
hatunk magunk mögött, melyet
a résztvevők és a szervezők meg
beszélését követően hamarosan
megismétlünk.

Legutóbbi rendkívüli „Szívpárna”-készítő estünkön sok mindenről beszélgettünk munka közben. Az el
múlt összejövetelünkön a „környezettudatos háztartás” volt a téma, sok hasznos ötletet osztottunk meg
egymással (ugyanis nincs
mindenkinek internet).
Már jóval száz fölé emel
kedett azoknak a lányok
nak és asszonyoknak a szá
ma, akik szívesen segítenek
a párnák készítésében. To
vábbra is várjuk a jó szán
dékú, segítőkész emberek
csatlakozását.
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BOLDOG II. JÁNOS PÁL PÁPA IDŐSEK OTTHONA
A tavaszi és nyári hónapok sem teltek-telnek eseménytelenül otthonunkban. A jeles
napok megünneplése (Anyák napja) mellett
különböző programok, tevékenységek kínáltak lehetőséget a kikapcsolódásra.
Második alkalommal vehettünk részt lakó
inkkal Szakolyban, a Szent Lukács Görögkatolikus
Szeretetszolgálat Intézményei között megrende
zett főzőversenyen.
A soron következő író-olvasó találkozó az
„Integrált városfejlesztési célok megvalósítása
Máriapócson” című program keretében valósult
meg 2015. május 27-én. A vendégelőadó, Laka
tos László nyugalmazott görögkatolikus lelkész
volt, aki felejthetetlen délutánt szerzett lakóink
és a jelenlévők számára, mind művei ismerteté
sével, mind előadásmódjával. A felolvasás kö
tetlen beszélgetéssel zárult, ezáltal közelebbről

Szépkorúak
Júniusban egy újabb máriapócsi lakos lé
pett be a „Szépkorúak sorába”, akit jó egész
ségben, családja körében köszönthettünk.
Palincsár Istvánnét ünnepeltük, aki jú
nius 13-án töltötte be a 90. életévét. E je
les esemény alkalmából Máriapócs Város
Önkormányzata nevében Papp Bertalan pol
gármester, a Má
riapócsi Közös Ön
kormányzati Hi
vatal nevében
Sándor Veronika
anyakönyvvezető
köszöntötték az
ünnepeltet. Isten
éltesse sokáig!

***

Augusztus hónapban szintén új tagot kö
szönthettünk szépkorúvá válása alkalmá
ból. Nagy Györgyné sz. Juhász Mária 2015.
augusztus 10. napján tölti be 90. születés
napját, ezen ese
mény
alkalmá
ból köszönthet
tük jó egészség
ben, családja, sze
rettei körében. A
köszöntés egy rö
vid egyházi szer
tartás
keretein
belül zajlott, ame
lyen Máriapócs Város Önkormányzata részé
ről Polyák Tibor alpolgármester, a Máriapócsi
Közös Önkormányzati Hivatal részéről Sán
dor Veronika anyakönyvvezető adták át a
90. életév betöltéséről kiállított okiratot. Sok
boldog születésnapot kívánunk Marika néni
nek!

is megismerhettük László atya életútját és írói
munkásságát.
A találkozó sikerén felbuzdulva, lakóink örö
mére hívtuk meg Kovács István helyi költőnket
egy kötetlen beszélgetésre és felolvasásra, me
lyet rendkívül élveztek a jelenlévők.
Bűnmegelőzés és áldozattá válás címmel tar
tott ismeretterjesztő, prevenciós előadást Tóth
István rendőr zászlós. Lakóink érdeklődéssel fo
gadták a hasznos információkat.
Napi tevékenységeink (mint például a kéz
műves foglalkozás, ahol levendula illatzsákokat
készítettünk) mellett, a nyár adta lehetőségeket
kihasználva olyan programokat is szervezhet
tünk, mint a bográcsolás, a strandolás, a szépülő
és fejlődő településünk sétával való „újra megis
merése”, a különböző eseményeken való részvé
tel által pedig lehetősége van otthonunknak in
tegrálódni a város életébe.

Gólyahírek
• S zilágyi Fanni – 2015. 05. 02.
Anyja neve: Erli Nikoletta

• T ündik Zahira – 2015. 05. 02.
Anyja neve: Gábor Tímea

• D
 emeter Attila Marcell

2015. 06. 02.
Anyja neve: Lakatos Éva

• M
 iterli Hanna Lara – 2015. 06. 13.
Anyja neve: Nagy Gyöngyi

Dolgozóink folyamatosan vehetnek részt
képzéseken és tréningeken, a megszerzett tu
dás és tapasztalat segít a mindennapi munka és
a hivatás teljesítésében. Júliusban a Szent Lukács
Görögkatolikus Szeretetszolgálat Intézményeiben
dolgozók kommunikáció és csapatépítés, illetve
kiégés elleni képzésen vehettek részt, melynek
a Máriapócsi Turisztikai Zarándokközpont adott
otthont.
Ápolóink pályázati program keretében –
Szent Lukács Görögkatolikus Szeretetszolgálat
Szociális Alap- és Szakellátás fejlesztése a Szent Lu
kács Görögkatolikus Szeretetszolgálat Intézményrendszerében (TÁMOP-5.4.12-14/1-2015-0009) –
szűréseket végeznek a lakosság és a településre
látogatók részére.
Madácsi Éva

Házasságkötések
Franku Gábor
és Orosz Alexandra
***
Pető László
és Kerekes Anita
***
Boros András
és Oláh Csilla
***

***

• K analas Brendon – 2015. 06. 26.
Anyja neve: Kóka Edit

• B ukta Levente – 2015. 06. 29.
Anyja neve: Takács Mária

Szmolinka Zoltán
Tamás
és Fekete Bernadett
***

Jó egészséget, és boldog
életet kívánunk nekik!

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

Gorcsa György
és Törös Mária
***

Babák Józsefné (1930)
Göcs Lajosné (1924)
Gupcsu Jánosné (1940)
Kiss Antal (1953)
Papp Miklósné (1930)
Tanyi Istvánné (1932)

Nyugodjanak békében!

Vajdics Péter
és Keczán Ibolya

Tóth Róbert
és Tamás Elza
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Iránytű és Karmapirin koncert

TeSzedd mozgalom

Kárpátia

Országos Színjátszó és Musical Tábor

Stand up est

Zsiráf Tábor

Megszépült
a Civilek Háza

Francia est

Horgász sikerek

Képtár megnyitó

Író-olvasó találkozók

Illés próféta búcsúja

2015. évi közfoglalkoztatási és Start programok

