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KEDVES MÁRIAPÓCSI LAKOS!

LAKOSSÁGI FELHÍVÁS!

2015. március elsejétől újfajta, korszerűbb szociális támogatá
si rendszert vezettet be a kormány. Máriapócs Város Önkormány
zata a többi önkormányzathoz hasonlóan csak települési segélyek 
folyósítására lett jogosult, ennek megfelelően igyekezett és a jö
vőben is igyekszik a lehetőségeken belül hathatós segítséget nyúj
tani a valóban rászorulóknak. A Képviselőtestület számos ellátá
si formát vezetett be, a támogatottak köre, pedig igen széles körű. 
Engedjék meg nekem, hogy kicsit bővebben is kifejtsem e támo
gatásokat.

A születési – és a házasulók támogatása, valamint az óvodáz
tatási és beiskolázási támogatás és nem utolsó sorban a gyermek
étkeztetési támogatás révén úgy gondoltuk, hogy célzott segítsé
get nyújthatunk a gyermekvállaláshoz, az óvodáztatáshoz és az 
iskoláztatáshoz kapcsolódó többletkiadások viseléséhez.

  Születési támogatás: 2015. évben 23 máriapócsi gyer
mek születése alkalmából gyermekenként 50 eFt került 
pos tázásra, azaz összesen 1.150 eFt.

  Házasulók támogatása: 2015. évben 14 fiatal pár döntött 
úgy, hogy összeköti életét és házasságot köt. A házasság
kö tés során alkalmanként 50 eFt támogatást nyújtottunk 
összesen 700 eFt összegig.

  Óvodáztatási támogatás: 10 óvodáskorú gyermek részé
re összesen 100 eFt került kipostázásra.

  Beiskoláztatási támogatás: Az általános iskolástól, a kö
zép iskoláson át a főiskolai és egyetemi hallgatókig min
denki, aki rendszeres gyermekvédelmi támogatásban 
nem részesült 10 e/Ftot kapott gyermekenként támoga
tásként. Összesen 1.400 eFt összegig.

A gyermekétkeztetési támogatás révén lehetőség nyílt a he
lyi óvodába, helyi iskolába járó máriapócsi gyermekek étkezési 
tá mogatására, így a 2016. évi költségvetés elfogadásáig teljesen 
ingyen étkezhetnek. Ezáltal is biztosítva gyermekeink számára a 
mindennapi meleg ételt.

Az önkormányzatunk az idősek világnapja alkalmából – a 
megélhetéssel kapcsolatos költségek csökkentéséhez – támoga
tást nyújtott minden Máriapócson állandó lakcímmel rendelke
ző személynek, aki a 62. életévét legkésőbb a 2015. december 31. 
napjáig betöltötte.

  Idősek támogatása során személyenként egyszeri alka
lommal 5 eFt került postázásra összesen 1.825 eFt érték
ben. 

Minden évben a fűtési szezon kezdetével rengeteg családnak 
okoz gondot a megugró közműszámlák kiegyenlítéséhez, avagy a 

téli tüzelő beszerzéséhez szükséges pénz előteremtése. Ezt előse
gítve fűtési támogatás formájában 15 eFtot, lakhatási támogatás 
for májában pedig 20 eFtot biztosított önkormányzatunk min
den ingatlan lakójának, bízva abban, hogy nagymértékben hoz
zájárult élet minőségük javításához, egészségi állapotuk megőrzé
séhez.

 
  Fűtési támogatás címén 9.180 eFt került kipostázásra a 

településen.
  Lakhatási támogatás címén pedig összesen 12.120 eFt 

került kifizetésre a helyi pénztárban.

Eseti gyógyszertámogatás, eseti települési támogatás, lak-
hatási támogatás és temetési támogatás formájában összesen 
további 3.284 eFt került kifizetésre.

Mindösszesen 33.259 eFt került a település lakóinak egy 
vagy több támogatás jogcímén kifizetésre, átadásra természet-
ben.

Karácsonykor kis csomagok összeállításával igyekeztünk 
min den embernek egy kis segítséget nyújtani az ünnepekre való 
ké szülődésben. Minden ingatlan lakója 5 eFt értékű élelmiszer 
csomagban részesült és itt említeném meg, hogy a nagy családo
sokra gondolván a három és annál több gyermeket nevelő csa
ládok között plusz csomag került kiosztásra. Ezúton is szeret
ném, megköszöni anélkül, hogy bárkit is kiemelnék mindazok
nak, akik részt vettek ennek előkészületeiben, lebonyolításában 
és kiosztásában. 

A ünnepek alkalmából a településen lévő otthon lakóinak 
gyümölcskosár került kiosztásra. Bízzunk benne, hogy olyan sze
retettel fogadták ajándékunkat, ahogyan mi nyújtottuk azt át! 

  Karácsonyi csomag: 650 csomag került kiosztásra 3.500 
eFt értékben.

Fontosnak tartom, az idei 2016os évben is, hogy odafigyel
jünk azokra az embertársainkra, akik valamilyen oknál fogva vál
sághelyzetbe kerültek. Lehet ez a válsághelyzet anyagi eredetű, le
het lelki vagy egészségi probléma. A tolerancia képességét erő
sítsük magunkban, próbáljunk egy olyan harmonikus állapotot 
el érni, amelyben még a nehézségek közepette is tudunk moso
lyogni, ne menjünk el egymás mellett személytelenül. Egyre job
ban látom azt, hogy erre nagy szükség van.  A fő cél ebben az 
évben is városunk fejlesztése, gyarapítása, a pénzügyi stabilitás 
megtartása lesz.

Kiss Krisztina
Szociális-, Igazgatási ügyintéző

– A háztartási hulladékok elégetését a levegő védelméről 
szó ló 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet tiltja, a rendelet alapján 
ház tartási tüzelőberendezésben kizárólag a papírhulladék és ve
szélyesnek nem minősülő, kezeletlen, száraz fahulladék égethető 
el. Az előírások megsértőivel szemben a környezetvédelmi ható
ság eljárást indít és bírságot szabhat ki.

– A magánfőzés szabályainak 2016. január 1jét követő válto
zá sairól. A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásá
nak különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény (a to
vábbiakban: Jöt.) magánfőzésre vonatkozó szabályai 2016. január 
1jével jelentősen módosultak.

További információ a www.mariapocs.hu weboldalon.
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„A DOLGOK VÁLTOZNAK. A VERS ÖRÖK.”

Rendhagyó, különleges, értékmegőrző rendezvényre szólt a meghívó
2016. március 12-én este a máriapócsi Emmanuel–Házba, a Panoráma Világklub
Máriapócsi és Nyírbátori Társklubjainak Estjére és március 15-ei megemlékezésre

Április 11én, hétfőn A magyar költészet 
nap ján a Máriapócsi Magyar – Angol Két Taní
tási Nyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művé
szeti Iskolában hagyományt teremtve, már má
sodik alkalommal versünnepet tartottak. 

Vincze Sándor intézményvezető üdvözölte 
a vendégeket és megköszönte, hogy elfogadták 
a meghívást. Mosolygó Tibor atya, a Máriapó
csi Lelkigyakorlatos és Zarándokház lelki ve
zetője; Tamás László Városunk Képviselőtestü

letének tagja; valamint Vonáné Pásztor Éva, a 
Kul turális Központ Intézményvezetője, Önkor
mányzati Képviselő versmondásukkal jó han
gulatot teremtettek, s a diákok nagy tapssal kö
szönték meg.

A másodikosok Mosolygó Tiborné Andrea 
tanító néni vezetésével Vesztergom Andrea: Sa
roklakó című humoros költeményét adták elő, 
majd a lektortanár Jeffery Lee Holcomb angol 
versmondása következett.

A megzenésített változat mellett nagyszerű 
élmény volt, hogy az iskola tanulói és nevelőik 
együtt szavalták József Attila Mama című alko
tását, Buzga Lászlóné Katalin tanító néni és a 
negyedik osztályosok vezetésével. 

A 7. a osztályos Doviscsák Anita, Kovács 
Odett, Pekács Kitti és Pósán Zsófi örömmel 
vál lalták a rendezvény levezetését.

Palóczy Timea

Az est háziasszonya, Nagyné Varga Mária a Nyírbátori Világklub 
ve zetője elmondta, hogy: „a jelenlévők megismerkedhetnek a Má-
riapócs és környékén élő emberek kultúrájával, közösségi értékeivel, 
valamint a Panoráma Világklub vezetőivel, szerteágazó programjai-
val, amely egy világméretűvé szerveződő társklub-hálózat keretén be-
lül a kapcsolatteremtés lehetőségét kínálja mindazok számára, akik 
készek a magyar értékek és teljesítmények népszerűsítésére szerte a 
nagyvilágban.”

Kapin István atya, a Nemzeti Kegyhely igazgatója köszöntőjében 
meg fogalmazta, hogy Máriapócs mindig alkalmat, lehetőséget adott a 
találkozásokra. A Kegyhely több évszázados történelmében, egymástól 
tá vol került rokonok, családok találkozhattak itt. De a közös nyelv min
dig a magyar volt. Papp Bertalan Máriapócs város polgármestere, a Má
riapócsi Világklub elnöke, házigazdaként kiemelte, hogy milyen fontos 
egy település életében az együttműködés és hogy érdemes dolgozni a 
magyarságunkért. A magyar nemzet mindig is erős volt és erős is marad.

„Jó magyarnak lenni!” – hangzott el Dr. Tanka László, a Panoráma 
Vi lágklub alapító elnökétől, aki meghívót nyújtott át a VI. Magyar Világ
találkozó tíz napos rendezvénysorozatára (2016. május 1322.); melyhez 
csatlakozott a Csengeri Panoráma Társklub elnöke Dócs Attila, hiszen a 
Magyar Világtalálkozó megyei nyitó rendezvénye (május 14.) Csenger
ben és Nagygécen lesz.

Dr. Kedves Gyula történész, a Parlament Múzeumának igazgatója 
emlékezett a 1848/49es forradalom és szabadságharc eseményeire. Kü

lönös figyelmet szentelt az emigrációba kényszerült katonáknak, akik si
kereket értek el otthonuktól, hazájuktól távol, más országokban.

Az Est lehetőséget adott arra is, hogy az érdeklődők megtekinthesse
nek egy összefoglaló kisfilmet az eddigi Világtalálkozókról. Majd a részt
vevő Világklubvezetők a megyéből, Somogy megyéből, Kárpátaljától, 
egészen a Vajdaságig bemutatkoztak.

A helyi „Vigyázunk Egymásra Egyesület” elnöke Balázs Csabáné, 
szólt a szívpárna programról, melyet a tagok szabadidejükben a Megyei 
Kór ház részére készítenek.

Közben a programot kulturális műsor színesítette. Fellépett: a Vásá
ros naményi Esze Tamás Nyugdíjasklub, Pócspetriből a Petri Pengetősök, 
Kárpátaljáról a Beregszászi Dixieland Band, Erdélyből Koltóról a Somfa
virág Néptáncegyüttes, Vajdaságból a Tornyosi Tamburazenekar, Mária
pócsról a Nyugdíjas Egyesület énekkara.

A Világklub társklubjaitól megható üdvözletek érkeztek; Ausztráli
ából, Los Angelesből, Argentínából. Utóbbi helyről lelkesen mesélték, 
hogy területükön kevesen tudtak már magyar nyelven, de az elmúlt év
ben hatvanan kezdték el a nyelv tanulását.

A kiállított tárgyakat szívesen nézegették a résztvevők. A Vásárosna
ményi Beregszem Hagyományápoló Egyesület összegyűjtött keresztsze
mes mintáit, a máriapócsi Borsi György fafaragványait és felesége Tün
de kézimunkáit.

Az este folyamán Vékony Csongor Levente diák, Nyírbátorból, be
mutatta első könyvét.

Palóczy Timea
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2016. január 22-én a Magyar Kultúra 
Nap ján mesemondó délelőtt ke retében kö-
zépső és nagy csoportos gyermekeink közül 
19 fő bátor vállalkozó óvodás készült a nagy 
megmérettetésre. 

Első helyezett a zsűri döntése alapján, aki 
képviselte március 23-án a piricsei kistérségi 
mesemondó versenyen intézményünket Mit-
ruska Hanna. Ezúton is gratulálunk neki. 

Január 27én a nagycsoportos szülőket Dr. 
Bodnárné Dr. Szűrös Zsuzsanna a nyírbátori 
pedagógiai szakszolgálat vezetője tájékoztatta 
az iskolaérettség követelményeiről egy inter
aktív szülői értekezlet keretében. Február 5én 
tar tottuk farsangi mulatságunkat, melyre re

ményeinket felülmúló érdeklődő volt kíváncsi. 
Nagyon jól sikerült délelőttöt tudhatunk ma
gunk mögött.

Színházi előadást tekintettek meg február 
17én az óvodások a nyírbátori kulturális köz
pontban. Az előadás címe: A legkisebb boszor-
kány. 

Március 8–9–10én a csoportokban nyílt 
napot tartottak az óvónők, melyen a szülők, ta
nítók betekintést nyerhettek az óvoda minden
napjaiba.

Március 23án 14.00 órától húsvéti alkotó-
délutánt tartottunk az óvodás gyermekek szü
leinek, melyre minden érdeklődőt szeretettel 
vártunk. 

Nevelési évünk további eseményei:

•   tavaszi zárva tartás: március 24től  
március 28ig

•   nagycsoportosok anyák napi ünnepsége 
április 29. 15,00 óra

•   anyák napjával egybekötött évzáró műsor 
kis és középső csoportban május 7.

•   óvodai beiratkozás, „kukucskáló” 
május 9–11.

•   év végi szülői értekezlet május 11., 
17,00 óra

•  fogorvosi vizsgálat május 17–18.
•  gyermeknapi kirándulás május 20.
•  ballagás május 28. 9,00 óra
•  nyári zárva tartás augusztus 1–31ig

NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA HÍREI

Események az Idősek klubjában

Máriapócson 2016. január 1. naptól a 
csa ládsegítés és a gyermek jó léti szolgáltatás 
egy szakmai, szervezeti keretben működik.  
Az intézmény neve: Kistérségi Szociális és 
Egész  ségügyi Központ Kihelyezett Családse
gítő és Gyermekjóléti Szolgálata.

A szolgálat irodahelyisége, a polgármes-
teri hivatal mellett található. Címe: 4326 
Má riapócs, Kossuth tér 1. sz. Telefonszám: 
06-42 446-026 és 06-70 459-94-51.

A szolgálat a szociális segítő munka során 
a településen élők (gyermekek és családjuk, 
egyének, gyermektelen családok helyzetén  és 
problémáinak megoldásában kíván segíteni. 

A család és gyermekjóléti szolgálat fel
adatai:
– információnyújtás,
–  helyi szintű jelzőrendszer működtetése, a 

szolgálat fogadja bármely gyermek veszé
lyez tetettségével kapcsolatos jelzést a gyer

mekhez s családjához azok szükségleteihez 
igazodó intézkedést tesz, 

–  ellátásokhoz való hozzájutás segítése – ügy
in tézés,

–  természetbeni, pénzbeli ellátások nyúj tá 
sá hoz alapvető segítő szolgáltatás nyúj tása,

–  ál talános tanácsadások  (szociális, életveze
tési, mentális, háztartásgazdálkodási),

–  csoportmunka, egyéni és csoportos kész
ségfejlesztés, családgondozás,

– közösségfejlesztés,
–  folyamatos kapcsolattartás és együttműkö

dés a járásszékhelyen működő család és 
gyer mekjóléti központtal.

Kötelező önkormányzati feladat a hátrá
nyos és halmozottan hátrányos helyzetű 
gyer mekek szünidei étkeztetésének biztosítá
sa. Ebben segítséget nyújt a család és gyer
mekjóléti szolgálat is, szabadidős program 
szervezésével. Ebben az évben 2016. 03. 24, 

25, 29én volt biztosítva 75 gyermek étkezte
tése. Kiegészítő programként szerepelt a hús
véti ünnepkör kapcsán a tojáskereső verseny.

Továbbra is folytatódik a Vetőmagprog
ram, melyet az önkormányzattal közösen 
szer  vezünk. Elsősorban a gondozott családok 
kö rében történt meg a vetőmagvak kiosztása. 
A csa  ládok minden évben igyekeznek meg
művelni a konyhakertjüket. A program célja: 
a szemléletformálás, annak bemutatása, hogy 
kevés munka befektetésével egy család meg 
tudja termelni a saját ellátásához szükséges 
friss zöldséget és nem kell azt a nagyáruház
ban megvásárolni.

Terveim között szerepel az ünnepkörök
höz kapcsolódó programok szervezése, csa
ládi nap megtartása. Egészséges életmóddal 
kapcsolatos előadások szervezése. 

Dr. Kissné Bunya Katalin családsegítő

Februárban vidám farsangi mulat
ságot szerveztünk. A klubhelyiséget 
az alkalomhoz illően feldíszítettük. A 
klub  tagok vidám tréfás jeleneteket ad
tak elő színes jelmezbe öltözve.

Asztalokról nem hiányozhatott a 
farsangi fánk, a finom sütemény, amit a 
műsor után közösen fogyasztottunk el.

Márciusban a Nőnapi 
ünnepség következett. A 
klub tagokat köszöntötték 
a Nyír bátor Kistérség kép
viselői, Polgár mes ter Úr és 
a helyi képviselőtestület 
férfi tagjai. Köszöntőkár
tyával és egy szál rózsával 
kedveskedtek a hölgyek
nek. Ezúton is köszönjük 

kedvességü ket. természetesen innen 
sem hiányzott a há zi készítésű süte
mény, pogácsa és egyéb finomság, amit 
a klubtagok ké szí  tettek. Vidám beszél
getéssel, nótá zás sal és a finomságok el
fogyasztásával zá rult az összejövetel.

Muszák Jánosné klubvezető

SEGÉLYHÍVÓ SZÁMOK: 107 és 112 

Hibabejelentő telefonszámok!
• Eon, Tiszántúli régió: 0680/210310 (ingyenes)
• TigázDSO +3680/300300
• Elektronet Zrt.: 0642/509060
• Máriapócsi Polgárőrség 0670/4591951
• Vízművek, víz hibabejelentés: 0670/3740445
• Szennyvízügyelet 0670/3346876
Hirdessen a képújságon! Találja meg vevőjét, adja fel hir

de tését! Képújságunkat Mária pó cson és Pócspetriben olvas
hatják több mint 500 háztartásban, továbbá az interneten is 
néz hető 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 Vá
rosi Könyvtárba  (4326 Máriapócs Kossuth tér 2.) személyesen 
vagy telefonon (42) 385533 telefonszámon, 08.00–17.00 óra 
között. A Hirdetések frissítése hetente egyszer történik!

Hirdessen a képújságon! Feltételekről tájékoztatást kérjen 
a Városi Könyvtárban! 



•  Jótékonysági bál
Hagyományainkhoz híven az idén is meg

ren   dezésre került iskolánk jótékonysági bálja, 
mely nek célja a nevelésoktatás körülményei
nek javítása. A színvonalas műsort iskolánk 
diák  jai szolgáltatták. Bemutatkozott énekka
runk, néptánc és citeracsoportunk, 7. osztá
lyos tanulóink a Grease című darabból adtak 
íze lítőt, a bált pedig 8. osztályos tanulóink pa
lotás tánca nyitotta meg. A zenét egyik diá
kunk, Jakab Dorina édesapja szolgáltatta. Az ő 
meg hívására érkezett vendégfellépőnk Szirota 
Dzsenifer. Az idei évben jótékonysági bálunk 
az Emmánuel Zarándokközpontban került 
meg   rendezésre, ezúton is szeretnénk megkö
szön  ni a Görögkatolikus egyház segítségét, tá
mo gatását. Külön szeretnénk megköszönni 
azok támogatását, akik belépőjegy, támogató
jegy, tombolajegy, tombolaajándék vásárlásával 
800 ezer forinttal támogatták célkitűzéseinket.
•  Farsang

Mint évek óta most is a Diákönkormányzat 
szervezésében került megrendezésre farsangi 
rendezvényünk. A jelmezek és a műsorok fer
getegesre sikerültek. Délután a téltemetés régi 
szokását, a kiszebáb égetést elevenítettük fel.

•   Megemlékezés 1848/49-es forradalom  
és szabadságharc eseményeiről
1848/49es forradalom és szabadságharc 

em  lékére rendezett ünnepséget iskolánk. Az 
osztálytermeket, folyosókat nemzeti színbe öl
töztetve díszítettük föl. A 6. osztályos tanulók 
Gáspár Bernadett tanárnő vezetésével, vala
mint az iskola énekkar közreműködésével mu
tatták be műsorukat. 
•  Múzeumpedagógia

Március hónapban 5., 7. és 8. osztályos ta
nu lóink múzeumpedagógiai foglalkozáson ve
hettek részt a nyírbátori Báthory István Múze
umban, ahol Nyírbátor századfordulós törté
netével, életével ismerkedtek.
•  Nyílt tanítási nap

Leendő első osztályos tanulóink számá
ra nyílt tanítási napot szerveztünk, ahol tájé
koztatást kaptak az iskolában folyó pedagógiai 
munkáról, valamint tanítási órákat látogathat
tak az érdeklődők. A 2016/2017. tanévben vár
hatóan 30 fő első osztályos kezdi meg tanulmá
nyait iskolánkban.
•  A költészet napja

Április 11én ünnepeltük a költészet nap
ját. A rendezvény nyitásaként egy megzenésí

tett ver set hallgattunk, majd Mosolygó Tibor 
atya, Vo náné Pásztor Éva képviselő asszony va
lamint Tamás László képviselő úr hozta el ked
venc versét. 2. osztályos tanulóink előadásá ban 
Esztergom Andrea Saroklakó című versét hall
hattuk. Zárásként pedig József Attila Mama 
című versét szavalta el az iskola valamennyi 
diákja.
•  Versmondó verseny

A Pócspetriben megrendezésre kerülő Ba
rá tunk a vers című versmondó versenyen Mar
kos Réka 5. osztályos tanulónk 3. helyezést 
ért el.
•   Kis Rózsafa Citera együttes 

és Népdalkör
2016. április 1516án „Hagyományos régi

ók, régiók hagyománya” XI. Vass Lajos Nép
zenei Verseny Sümegen megrendezésre kerü
lő országos középdöntőjén a KIS RÓZSAFA 
CI  TERAEGYÜTTES ÉS NÉPDALKÖR KI
EMELT ARANY fokozatot ért el. TAMÁS 
LÁSZLÓ egyéni indulóként szintén KIEMELT 
ARANY fokozatban részesült. Ezáltal a cso
port és az egyéni induló is részt vehet a no
vemberben Budapesten megrendezésre kerülő 
országos döntőn.
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Máriapócsi Magyar–Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 
és Alapfokú Művészeti Iskola
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ZSIRÁF KÉPZŐ- és NÉPMŰVÉSZETI TÁBOR,
az elmúlt évek tapasztalatait felhasználva újra megrendezésre kerül NKA pályázat támogatásával.

Ideje: 2016. június 27. – július 08., és július 25. – augusztus 05.
Helye: Kulturális Központ  •  Díja: 10.000,– Ft/fő/2 hét

Jelentkezés a Városi Könyvtárban vagy a 06-70 387-0241-es telefonszámon.

ÚJRA ZSIRÁF TÁBOR!

A 2016-os esztendő is események és rendezvények sokasá-
gával várja kedves látogatóinak. Az idei évben tovább folytató-
dik Fodorinda Táncház programunk, immár minden hónap 
első vasárnapján, 18 órától. 

2016. május 1-én bemutatjuk az eddigi tanult táncainkat. 
Szakmai vezető: Antal Roland és Antal Dóra a népművészet ifjú 
mesterei. 

Február 12-én Showder Klub előadással lépett fel nálunk: 
Bruti és Ricsi fiú. A közönség nagyon jól szórakozott a poéno-
kon. Február 20-án Farsangi Ki Mit Tud keretében fiatal és idős 
te hetségek mutatkozhattak be a Kulturális Központban. Ezen a 
napon nyílt meg Fűzy-Molnár Zoltán fotókiállítása is. 

A húsvéti készülődés keretében kézműves játszóházzal 
vártuk a gyereket, a hagyományos tojásfestési technikák mel-
lett ablakdíszeket is készítettünk. 

Intézményünk több országos programhoz is csatlakozott 
az idei évben:

•   Március 18-án Internet Fiesta programunkkal népszerű-
sítettünk az Internet használatát.

•   Az NKA támogatásával idei évben több könyvtári rendez-
vényünk is megvalósul – Fedezd fel az új könyvtárat – 
címmel. Legutóbb Finy Petra költővel, íróval ismerked-
hettek meg a gyermekolvasók. A költészet napja alkal-
má ból Kovács István legújabb kötetét mutattuk be – Égi 
harmat száll e tájra címmel. Az eseményen helyi lakók 
előadásában ismerhettük meg a legújabb költeménye-
ket és megzenésített verseket is halhattunk. A rendezvé-
nyen nagy sikerrel fellépett a Milord Együttes, akik fran-
cia és magyar, angol nyelven sanzonokat énekeltek.

Jövőbeni rendezvények:

•   Április 28-án ismét csatlakozunk a Te Szedd! országos 
akcióhoz, melyre csapatok jelentkezését várjuk a má ria-
pó csi Városi Könyvtárban. A szemétszedés a város több 
helyszínén valósul meg. 

•   2016. május 1. (vasárnap) 17 órától szabadtéri koncer-
tekkel, kézműves foglalkozásokkal és gyermekjátszótér-
rel várjuk a kicsiket és nagyokat a Piac előtti térre. Sztár-

vendégek: Tabáni István és zenekara, Torma Kata és 
Rozs nyai György.

•   2016. május 5-én (csütörtökön) 14 órakor lesz Tasnádi 
Éva zománcfestő művésznő ÖRÖK KÁLVÁRIA című kiál-
lításának megnyitója.

•   A gyermeknapot május 27-én, pénteken 14 órától in-
gyenes gyerekelőadással ünnepeljük, melyre szeretettel 
várjuk a gyerekeket és szüleiket. 

•   2016. június 4-én ünnepeljük a Nemzeti Összetartozás 
Napját, melynek keretében a Rebrei Gym-mel együttes 
programunk valósul meg. Az I. Máriapócsi Nemzetkö-
zi Muay Thai Gála versenyekkel és Országos Versenybí-
rói Szakvizsgával várja az érdeklődőket. A nap program-
ját kulturális fellépők sokszínűségét láthatja a közönség. 

•   Az idei nyáron is több táborral várjuk a szünidőt itthon 
töltő gyerekeket. Szervezés alatt van a Zsiráf tábor, mely-
nek képzőművészeti, népművészeti szekciója is indul. Az 
idei évben is lesz színjátszó tábor, valamint szeretnénk 
egy zenei tábor is szervezni. Bővebb információt kérhet-
nek a Városi Könyvtárban.  

A költészet napja és A magyar nyelv hete:

Rendhagyó író-olvasó találkozót szervezett a magyar köl-
tészet napja alkalmából a máriapócsi Kulturális Központ és Vá-
rosi Könyvtár. Az Intézmény már előzőleg pályázatokat hirde-
tett, hogy felkeltse az érdeklődést, az írást, az irodalmat szere-
tők körében. 

Április 10-én az író-olvasó találkozón Kovács István helyi 
költő mutatta be legújabb alkotásait az „Égi harmat száll a táj-
ra” címmel. A szerző fogalmazásában: „ez egy séta a verssel, a 
gyer mekkortól az időskorig”. Témájában megjelenik a hit, a sze-
retet, a remény. Vissza-visszatér a virágokhoz, mint a gyöngy-
virág, a lilaakác; a tájhoz, a Balatonhoz, falujához; gyermekko-
rához és diákéveihez. A verseket elő is adták, elmondták a tele-
pü lésen élők, idősebbek és fiatalabbak; de több költeményt 
Némethné Kovács Magda énekes, nótaszerző tolmácsolásá-
ban is meghallgathattak és csodálatos volt a Gyémánt Ferenc 
Artisjus díjas zeneszerző által megzenésített „Mama, mindent 
kö szönök neked!”.

A programot színesítette a Nyíregyházán élő francia mű-
vész Gerome Milord által vezette csapat, akik Papp Bertalan 
polgármester úr meghívására érkeztek a rendezvényre és san-
zonokat adtak elő.

Palóczy Timea

Kulturális központ hírei
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Tisztelt Horgásztárs!

2016. évi Start mintaprojektek és közfoglalkoztatási programok

2016. évben Máriapócs Város Ön-
kormányzata négy Start mintaprojekt 
lebonyolításához nyert 100% támoga-
tást. A projektek keretében a foglalkoz-
tatás mellett fontos célkitűzésként je-
lent meg, hogy a projektek hossztávon 
önfenntartóak legyenek.  

Az idei évben megvalósításra kerülő 
pro jektek: mezőgazdasági, belvízelvezető 
rendszerek rendbetétele, helyi sajátosság-
ra épülő projekt, és a mezőgazdasági föld-
utak rendbetétele. 

A mezőgazdasági projekt keretében 
2.000 km kordonos uborka kerül megter-
melésre. Az előző évekhez hasonlóan zöld-
ség- és primőráruk, valamint burgonya ter-
mesztésére nyílik lehetőség. 

A belvíz elvezető rendszerek rendbeté-
tel projektben folyamatosan karbantartás-

ra kerülnek a Városban a nyílt, és zárt csa-
padék vízelvezető árkok. Új szilárd burko-
latú árok kiépítésére is lesz lehetőség az 
idei esztendőben is. Több már meglévő 
árok felújításra is sor fog kerülni. 

A helyi értékteremtő projekt keretében 
több ezer betonoszlop kerül legyártásra. 
Az idei esztendőben is folytatódik a térkö-
vek, szegélykövek, mederlapok gyártása is. 
A projekt keretében padok, asztalok, lócák 
és szemét tárolók készülnek és kerülnek el-
he lyezésre a település több pontján. 

A mezőgazdasági földutak rendbeté-
tele című projekt keretében a földutak el-
egyen getésére, kátyúmentesítésére, és az 
útszéli árkok takarítására nyílik lehetőség. 
A megvalósítás során több sárrázó is el fog 
készülni. 

A projektekben összesen 45 fő foglal-
koztatására nyílt lehetőség. 

A hosszú közfoglalkoztatás keretében 
a foglalkoztatottak a Város területén park-
gondozási és egyéb feladatokat látnak el. 

Máriapócs Város Önkormányzata a pro-
jektek végrehajtásához több nagy értékű 
gépre is sikeresen pályázott, így az eszköz-
park az idei esztendőben tovább bővült 
egy vontatott tárcsával, permetezőgéppel, 
damilos fűnyírókkal, láncfűrészekkel, rotá-
cióskapával, aszfaltvágóval, lap vibrátorral, 
valamint kéziszerszámokkal. 

Az Önkormányzat saját forrásból a köz-
elmúltban vásárolt egy hét személyes kis 
teherautót is a feladatok elvégzéséhez. A 
napokban befejeződött a temető bekö-
tőútjának rendbetétele is. Jelenleg a kor-
donos uborka terület előkészítése folyik. 
Megkezdődött a térkövek és betonoszlo-
pok gyártása is, melyeknek az értékesítése 
az idei esztendőben is tovább folytatódik.

Ezúton értesítem, hogy az idei évben immár tizennyolcadik al-
kalommal kerül megrendezésre a Máriapócsi Horgász Egyesület 
szervezésében 2016. április 30- án a Tavaszi Horgász kupa! 

Verseny programja:
2016. április 30. (szombat): 
•  07.00 Gyülekező és nevezés
•  07.15 Verseny nevezés vége
•  07.20 Általános tudnivalók ismertetése
•  07.30 Óra verseny kezdete 
•  10.30 Óra verseny vége, mérlegelés 
•  11.00 Eredményhirdetés 
Nevezési kategóriák: 
Felnőtt tagoknak: 
•  Egyéni – Nevezési díj:  1. 000,– Ft
Felnőtt nem tagoknak: 
•   Egyéni – Nevezési díj:  1. 000,– Ft, 

amennyiben halat is szeretne elvinni,  
így egy napijegyet kell vásárolni, mellyel  
elvihető: két nemes hal és 3 kg egyéb. 

Egy bottal botonként maximum két horoggal, és 
maximum 2 kg etető anyag felhasználásával. 

•   Gyerek – Nevezési díj: 500,– Ft, egy bottal  
maximum két horoggal, és maximum 1 kg 
etető anyag felhasználásával. 

Verseny pontozása: 

•  1 gramm / 1 pont. A verseny eredményébe minden szabályo-
san kifogott hal számít, legyen az nemes, vagy egyéb, vagy raga-
dozó, vagy békés hal.  

•  A verseny ideje alatt, aki elhagyja a horgászhelyet az köteles 
a horgászatot távolléte alatt szüneteltetni.  

A verseny megrendezésének helye a csónakázó tó.  
A verseny eredményességének záloga, ha minél többen ve-

szünk részt, ezért kérek mindenkit, aki teheti, jöjjön el. 
Jó fogást és kellemes időtöltést kívánok az Egyesület Elnöksé-

gének nevében: 

 Horgász üdvözlettel:  Tóth Árpád s.k. HE. elnöke

A napokban fogta ezt a gyönyörű kereken 13 kg-os pontyot Gupcsu 
György horgásztársunk a Kis-tóban. A halat fényképezés és mérlegelés 
után azonnal visszahelyezte a tóba! A képeken Tisza Gergő és Balázs látha-
tó a hallal.  Gyurinak ezúton is gratulálunk!



8 Pócsi Újság

Az elmúlt szombat eseményei arra sarkal-
tak, hogy tollat ragadjak és gondolataimat 
hálás szívvel papírra vessem. 

Ti mindannyian ismeritek a kislányomért 
foly tatott küzdelmeimet, az autizmus ellen ví
vott harcomat. Ti jelen voltatok 2014. április 
2án egy születésnél, a Mága Zoltán által adott 
jótékonysági koncerten, mely útjára indította 
az egyesületünket. Részvételetekkel már akkor 
is egy emberként sorakoztatok fel, az ügyünk 
mellett, amire akkor is nagyon hálás és büsz

ke voltam. Most is 
örömmel tettem fe
létek a meghíváso
mat, melyet a Pol
gármester úr és ti 
is örömmel fogad
tatok. Második éves 
lett az egyesületünk 
és az általa képviselt 
ügy. Mérföldkőhöz 
érkeztünk, mely ál
lomásait szerettem 

vol na megmutatni számotokra. Ez az állomás 
nem jöhetett volna létre az Isten, a Mennyei 
Atyánk támogatása nélkül! Ezért kötelességem
nek érzem, hogy én pedig emlékoszlopot állít
sak ennek a napnak a tiszteletére az Isten előtt 
és megköszönjem neki, hogy erőben, egészség
ben ez idáig megtartott és támogatott.

  Hálás a szívem, hogy sokan ismét eljötte
tek, ezzel támogatva az ügyünket. Együtt ünne
pelhettük az egyesületünk 2. születésnapját, az 
autizmus világnapján. Bízom benne, hogy a fel
lépő művészeti csoportok, a „Fantastic Broad
way” produkciója felejthetetlen élményt adott 
számotokra is. Tudom, mindenkinek meg van
nak a saját maga harcai, tudom, hogy közületek 
is sokan küzdenek az saját egészségükért, hol
napjukért és sokan az életükért. Bízom benne, 
hogy a NEM ADOM FEL! Együttes példája és 
a Lippai Marianna szavai sokatokat szíven ta
lált. Sokan éreztétek úgy, hogy ezek a gondola
tok nekem szólnak. Számomra teli találat volt 
az est minden pillanata. Mahó Andrea elbűvö
lő hangja, Pankotai Péter és Nagy Zoltán bará
tom orgánuma, a Mandala dalszínház sanzon

jai és a Hangszín tanodás gyerekek angyali kó
rusa. Ezek április 2án, szombaton egy imaként 
zengtek a mennyek felé, és ahogyan hallottam a 
buszon a Ti imátok együtt szólt mi értünk. 

Hálám és elismerésem jeléül a Polgármester 
úr számára és a Máriapócsiak számára a Most 
Élsz Egyesület Elnökeként az egyesület tiszte
letbeli tagjainak járó oklevéllel szeretném meg
köszönni az imáitokat, a támogatásotokat.

Nagy álmom, hogy egy hasonló nagyszabá
sú produkcióval öregbítsem szülőfalum hírne
vét.

Köszönöm Szü
lőfalum, köszönöm 
Pócsiak, köszönöm 
Édesanyám!

Nyíregyháza, 
2016. április 5.

Farkas Árpád 
Most élsz egyesület 

elnöke

A Rebrei Gymben közel kettő éve tartanak a Muay Thai edzések, 
ez idő alatt sok gyerek, fiatal és felnőtt megfordult a teremben. Ősztől 
kü lön női csoport is alakult, akik kemény munkával szabadulnak meg 
folyamatosan a felesleges kilóiktól. A lányok hozzáállása is példaérté
kű, hiszen szinte mindenki a munka és a családi teendői mellett gyöt
ri magát az egészséges életmódért. Az edzések során összekovácsoló
dott a csapat, barátságok szövődtek. Többnyire hobbistaként sportol
nak a településen és környékén élő lakosok, de van egy kis réteg, aki, 
többet mert álmodni és kipróbálta önmagát a versenyzés világában.  

A Rebrei Gym először tavaly novemberben képviselte magát verse
nyen, Kazincbarcikán 4 fővel, miután az egyesület belépett a Magyar 
Muay Thai Országos Szakszövetségbe, ami a MOB égisze alatt műkö
dik. Ezen a tornán Vona Gábor tudott győzedelmeskedni K1 szabály
rendszerben, de a többiek is becsületesen helyt álltak. Látva az akarást 
és kitartást, elérkezettnek láttam az időt, hogy benevezzem a fiúkat az 
ez évi Muay Thai országos bajnokságra, amit február 6án rendeztek 
meg Budapesten. A bajnokság egyben válogató volt a májusi svéd

orszá gi világbajnokságra. A sok munka meghozta a sokáig várt gyü
mölcsét, a fiúk remekül teljesítettek. Bebizonyították, hogy számolni 
kell velük az élvonalban is a közeljövőben.  Holp Márkó és Murguly 
Norbert 2. helyezést ért el, Oláh Sándornak a 4. helyet sikerült meg
szereznie, hajszál híján lecsúszva a dobogóról. A sikereken felbuzdul
va elindultunk a szlovák bajnokságon is, amit Besztercebányán ren
deztek meg március 12én. Szlovákiában két fővel neveztünk, ahol 
Oláh Sándor nyerni is tudott.  

Lassan 25 éves múltja van településünkön a küzdősportoknak, 
ered ményesek is vagyunk benne, hiszen ezt már az évek folyamán bi
zo nyítottunk. Így hát a munka nem áll meg, folytatjuk az edzéseket. 
Tovább küzdünk azért, hogy méltó helyére kerüljön e küzdősport a 
még mindig kételkedők szemében is. Ezúton is köszönöm a támo
gatást Máriapócs Város Önkormányzatának, Pénzes Sándornak és 
Regedei Csabának, akik biztosították a versenyzők utaztatását!  

Rebrei J ózsef                                                                                                                                          

Máriapócsi Nyugdíjas Egyesület hírei

Tisztelt Polgármester Úr, kedves Pócsiak, szeretett Szülőfalum!

Az első nagy megmérettetés

A Pócspetri Nyugdíjas Egyesület vendégül látta a Máriapócsi 
Nyugdíjas Egyesület tagjait.

2016. február 8án hétfőn rendezte meg a Pócspetri Nyugdíjas Egye
sü let a farsangi ünnepségét, melyre bennünket máriapócsi nyugdíjaso
kat is meghívtak. 

Mi örömmel fogadtuk a meghívásukat és éltünk is a lehetőséggel. 
Hozzájuk megérkezve igen nagy szeretettel fogadtak bennünket. Sok 
bol  dog, mosolygós arcú ember várta érkezésünket. Az asz talhoz ültünk, 
szépen, gazdagon megterített asztal várt bennünket. Ebédre finom gu
lyáslevest tálaltak elénk és utána soksok finom sütemény, fánk, csőrö
ge, gyümölcs és egyéb finomságokat fogyaszthattunk. Ebéd után a zene
kar rázendített és játszották a talpalávaló ropogós, hangulatos nótákat, 
amelyre aztán mindenki együtt, boldogan táncolt. Majd szünet követke

zett és a Pócspetri nyugdíjasok nagyon szépen énekelték a csasztuskákat, 
dalokat, azt követően folytatták szereplésüket. Igen csak ere deti módon 
adtak elő különböző szokásokat, játékokat. Majd következett régi hagyo
mány szerint a Petri lakodalmas jelenet, mely igen tréfás és hangulatos, 
jókedvű jelenet volt. Nagyon tetszett mindenkinek.

Aztán következett a tombolasorsolás, igencsak élvezetes volt. Soksok 
ajándékot sorsoltak ki és sokan nyereménnyel távoztak. Igencsak jó han
gulatban ért véget az ünneplés. Köszönjük szépen a szíves vendéglátást. 
Itt kívánunk mindenkinek nagyon jó egészséget és sok sikert az elkövet
kezendő évekhez. A máriapócsi nyugdíjasok nevében Tamás Lászlóné. 

Nőnapi rendezvényünkön Papp Bertalan polgármester úr és Tamás 
László képviselő úr köszöntötte tagjainkat verssel és virággal, melyet ez
úton is szeretettel köszönünk. A kellemes délután jó hangulatú beszélge
téssel folytatódott.
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Horváth Sándor
2016.01.13.

An.: Horváth Tímea

Szabó Lili Jázmin
2016.02.13.

An.: Pintér Enikő

Horváth Alisa
2016.02.27.

An.: Kiss Rita

Bégányi Áron
2016.03.20.

An.: Orosz Alíz Nikoletta

Jóni Szemira
2016.04.01.

A.n: Oláh Edina

Elhunytak
Borsi Mihály (1936)

Erdei Gyuláné 
sz. Molnár Erzsébet 

(1932)
Fürtös Józsefné 

sz. Szabó Anna (1954)
Horváth Gyula (1960)

Ignácz Péter (1965)
Kosáros Jánosné 

sz. Szollár Terézia (1928)
Lanter Józsefné 

sz. Borsi Mária (1925)
Pásztor Mihályné 
sz. Kristófi Julianna 

(1930)
Szakács János (1937)

Zurinka Gábor Aladárné 
sz. Lőrincz Irén (1947)
Tóth László (1952)
Verdes Józsefné 

sz. Csekk Ilona (1937)
Vitéz Gábor (1958)

II. JÁNOS PÁL PÁPA IDŐSEK OTTHONA

Intézményünk életében az elmúlt pár 
hó nap sem telt el eseménytelenül. Február 
5-én került megrendezésre, lakóink és dol-
gozóink számára is vidám pillanatokat szer-
ző farsangi mulatságunk. Február 20-án a 
máriapócsi Kulturális Központban megren-
dezett Ki Mit Tud!-on szerepeltek lakóink, 
a rendezvényen fellépők kellemes délutánt 
szereztek a megjelentek számára. Február 
16. és 23-án az otthon dolgozói lelki napon 
töltődhettek fel, Mosolygó Tibor atya veze-
tésével, ezt követően március 10-én ottho-
nunk lakói vehettek részt lelkigyakorlaton. 

II. János Pál Pápa Idősek Otthonának éle
tében jelentős eseményre került sor, 2016. 
feb ruár 28–án, Nagyböjt III. Kereszthódo
ló vasárnapján. Otthonunk lakói meghívá
sának eleget téve, főtisztelendő Szocska A. 
Ábel a Nyíregyházi Egyházmegye Apostoli 
Kormányzója, az Életadó Szent Kereszt tisz
teletére felszentelte az intézmény kápolnáját. 

A Szent Lukács Görögkatolikus Szeretet
szol gálat számos karitatív tevékenység támo
gatója, mellyel az intézményfenntartó rend
szeren kívül élők számára nyújt segítséget. 
A Szeretetszolgálatnál, a Kárpátaljai magyar 
testvérek megsegítésére hirdetett pénzado
mánygyűjtéshez Otthonunk is csatlakozott. 

A hagyományokhoz híven, idén 2016. 
március 8–án, a tavasz első kedves ünnepén 
– nők napján, intézményünk hölgy tagjai – 
la kói és dolgozói – kerültek a figyelem kö
zép pontjába. Ünnepségünkön otthonunk lel
ki vezetője, Mosolygó Tibor atya köszöntöt
te a hölgyeket, ezt követően Papp Bertalan, 
Máriapócs Város polgármestere, valamint In
tézményünk vezetője Lőw Gábor di cső ítette 
a női nemet. Ellátottaink férfitagjai versek
kel kápráztatták el a hölgyeket, valamint egy 
– egy szál virággal fejezték ki hódo la tukat a 
szebbik nem felé. Kanalas Dávid ze nei össze
állítása – ének és gitár játéka felejt he tetlen él
ményt nyújtott mindenki számára. 

Végezetül a lakóink női tagjaiból alakult 
kis dalkör nótacsokorral viszonozta a férfiak 
figyelmességét és szép köszöntéseit. Ezeken 
felül a foglalkozások, különböző tevékeny
sé gek, az aktuális ünnepre való készülődé
si munkálatok mind részét képezik az ott
hon életének. A közelmúlt jelentős ünnepe a 
Hús vét, melyre lakóink közös, szorgos mun
ká val készültek, így hozzájárulva egy családi
as, békés hangulathoz. Nem szeretnék meg
fe ledkezni könyvtárszobánk megemlítéséről 
sem, segítséggel sikerült bővíteni könyvállo
mányunkat, Nyírbátor Város Könyvtára által 
adományozott könyveknek, valamint Mária
pócs Város Kulturális Központjának által fel
ajánlott könyvtári polcoknak köszönhetően. 

Köszönjük a segítséget és támogatást, la
kóink mindennapjainak szebbé tételéhez já
rultak hozzá, hasznos és kellemes időtöltést 
jelent számunkra a könyvtárszoba. 

Madácsi Éva

Házasságkötések

Enyedi István és Mészáros Csilla

Horváth Ernő és Balogh Emese

Tamás Gábor és Oxi Tímea

Szépkorúak köszöntése
Buknicz Istvánné 

sz. Tóth Teréz (1920)
köszöntötte 

Dr. Juhász Szabolcs jegyző úr.

Gólyhírek
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Ovi Farsang

Dumaszínház 

Március 15.

Hivatali Nőnap

Író-olvasó találkozó Finy Petrával

Húsvéti pászkaszentelés

Ki Mit Tud?

Nyugdíjas Nőnap

Húsvéti játszóház




