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PÓCSI

KARÁCSONY

Megtartották a Pócsi Karácsony elnevezésű, élőszereplős Betlehemes játékot Máriapócson, a Kegytemplom előtti téren
2016. december 24-én. A hagyományosan, négy égtáj felől érkező gyalogosokat, valamint a messzebbről eljövőket Orosz István kegyhelyigazgató atya köszöntötte, majd egy gyönyörű karácsonyi verssel kezdetét vette az előadás. A korhű történetbe
csempészett tréfás jeleneteken jól szórakozott a közönség, a Betlehemes játékot követően pedig lehetőség nyílt közös fénykép
készítésére a szereplőkkel. A délután folyamán forralt bort, forró teát és bejglit is fogyaszthattak a jelenlévők. Mikula Szilvia

A tartalomból:
2. o.:
3. o.:
4. o.:
5. o.:
6. o.:
7. o.:
8. o.:
9. o.:
10. o.:

Polgármesteri tájékoztató, Böllér verseny, Falugazdász hírei
Gyalog Gyulajba, Ékes Virágszál Görögkatolikus Óvoda hírei
Régi Művelődési Ház felújítása, közérdekű adatok
Dudás Miklós Görögkatolikus Két Tanítási Nyelvű Általános
és Alapfokú Művészeti Iskola eseményei
Kulturális Központ és a Nyugdíjas Egyesület eseményei
Horgász és sport, Vigyázzunk Egymásra Egyesület hírei
Nemzetiségek Háza, Idősek Klubja, Családsegítő Központ hírei
Idősek Otthona eseményei, szociális hírek
Rendezvények képekben

TÁJÉKOZTATÓ!
Tisztelt máriapócsi televíziónézők!
Új műsorrenddel szeretnénk kedveskedni Önöknek.
2017. januártól minden nap 16 órától régi felvételeket
közvetítünk, melyek listáját a képújságon olvashatják
minden héten.
Kívánunk Önöknek kellemes kikapcsolódást.
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BESZÁMOLÓ A CIVIL EGYESÜLETEK
2016. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL
Minden településen (legyen az a legkisebbtől a legnagyobbig) a civilek működése, tevékenysége nagyon fontos.
Ők adják a mindennapok változatosságát, színeit. A teljesség igénye
nélkül engedjék meg, hogy néhány mondatban megemlítsem őket, és az
elmúlt évben végzett változatos munkájukat.
Nagyon fontos közbiztonsági szerepet tölt be a Polgárőrség. Hosszú
évek óta biztosítják a település rendezvényeit, aktív szerepet töltenek be
a búcsúk biztosításában. A rendszeres járőrszolgálatok biztonságot nyújtanak az itt élőknek.
Többször mentettek meg embereket a kihűléstől. Sokszor életmentő
szerepet töltenek be.
A Máriapócsi Horgász Egyesület gondos gazdája a szabadidőparknak. Kapitális méretű amurok, busák, harcsák, pontyok messzi tájakról
ide vonzzák a horgászokat. Legnagyobb gond a tavak vízutánpótlása,
melyre ebben az évben megoldást kell találni.
A Labdarúgó Sport Klub a sok nehézség ellenére sikeres évet zárt.
A fiatalokból álló csapat a téli szünetben a megyei III. osztályban a harmadik helyen áll.
Új sportegyesület a Rebrei Gym. A térség meghatározó küzdősport
klubjává nőtte ki magát. Országosan elismert versenyzők kerülnek ki az
edzők kezei közül.
Júniusban Önkormányzatunk jelentős anyagi segítségével országos
jelentőségű sportgálát rendeztek, melynek folytatása kell, hogy legyen.

Fontos feladatot lát el kisvárosunkban a Vigyázzunk Egymásra
Egyesület. Mindent megtesznek, hogy a rászoruló embertársainkon segítsenek. Szívpárnát készítenek (eddig közel 600! darabot) a betegeknek,
gyűjtéseket szerveznek a rászorulóknak, idős magányos embereket segítenek.
Meg kell említenem Balázs tanár néni példaértékű, emberszerető tevékenységét.
A Borostyán Klub találkozási lehetőséget nyújt a súlyos betegségen
átesett embertársainknak. Többször részt veszek rendezvényeiken, melyek szívbe markolóan meghatóak.
A Máriapócsi Nyugdíjas Egyesület rendszeres fellépéseivel színesítik a város kulturális életét. Jó hangulatú rendezvényeik tartalmas kikapcsolódást nyújtanak sok magányos embernek. Nagy szükség van rájuk.
Az Ifjúsági Egyesület sikeres pályázatok révén több alkalommal tartott értékes megemlékezéseket, ismeretterjesztő programot.
Valamennyi civil szerveződés igyekszik a pályázati lehetőségeket keresni, de mint eddig ezután is számíthatnak az Önkormányzat anyagi
segítségére.
Terveink szerint a május elején átadásra kerülő épületben valamenynyi egyesületnek méltó, kulturált helyet fogunk biztosítani, hogy tovább
folytathassák színes tevékenységüket.
Papp Bertalan polgármester

BÖLLÉRVERSENY
2017. január 14-én 5. alkalommal vett részt a Máriapócsi Böllércsapat Napkoron a Napkorona Udvarházban a böllérversenyen. Csapatunk jelenleg 12 tagból áll. Szorgos készülődés előzte meg ez alkalommal is a versenyzést. Itt jegyeznénk meg, hogy saját anyagi forrásból, a csapat minden tagjának a hozzájárulásából finanszíroztuk
a verseny összes költségét. Mint minden évben, így most is a verseny
helyszínén vásárolt mangalica disznóval versenyeztünk.
Minden csapattagnak megvolt a saját vállalt feladata. A férfiak a
disznó levágásával, feldolgozásával tevékenykedtek, míg a nők a konyhában készítették az ételfinomságokat. A sátrunkba belátogató vendégeinket forralt borral, forró teával, toroskáposztával, hurkával, kolbásszal
kínáltuk, melyeket a mangalica disznóból készítettük. Külön dicséret il-

leti a két szuper hentesünket, Májer Zoltánt és Horváth Mihályt, akiknek
köszönhetjük az egyik díjunkat, toroskáposzta II. helyezést. Fogópálinkában a III. helyezést értünk el, amit Szluk Gabi csapattársunk a saját készítésű Máriapócsi Böllérek kínáló üvegbe töltve zsűriztetett. Köszönet
jár Kiss Pistának a csengetős kínálóval bonyolított riportokért, melynek
eredménye képpen különböző TV csatornákon szerepelhettünk.
Nagy kihívás volt ez alkalommal a versenyhez szükséges tárgyi eszközök oda és visszaszállítása a havas-jeges utakon. Itt köszönjük meg
Sitku Béci csapattársunk önfeledt segítségét, mivel, kamionnal oldotta
meg a logisztikát. A délutáni eredményhirdetés után a Böllércsapatunk a
sátorban ünnepelte a két kupa győzelmét.
Polyák Tibor és Polyák Tiborné csapattagok

TISZTELT GAZDÁLKODÓK!
2017.01.18. napjától a felmondási időmet töltöm, mint Falugazdász.
Szeretném megköszönni a máriapócsi gazdálkodók és lakosok szeretetét, odaadását, hogy a 2,5 év alatt mindent megtettek a sikeres együttműködés érdekében! Ezúton kívánok mindenkinek sok örömet és sikeres gazdálkodást!

Utolsó munkanapom: 2017.02.13., mely időpontig a nyírbátori körzetközpontban megtalálnak.
Máriapócson és Pócspetriben már nem tartok ügyfélfogadást.
Tisztelettel és köszönettel: Virág Alexandra

TÁJÉKOZTATÓ AZ ÚJ ŐSTERMELŐI IGAZOLVÁNYRÓL
A NAK felhívja a figyelmét azoknak az őstermelőknek, akik 2016.
január 1-jét megelőzően váltották ki az őstermelői igazolványukat (ez
volt a papír alapú, barna színű igazolvány) és azt még 2016-ban nem
cserélték le, de továbbra is fontos számukra a jogfolytonos őstermelői
jogviszony, hogy váltsák ki az új típusú (ideiglenes, illetve kártya alapú)

igazolványukat. Igénylés helye: az ügyfél bejelentett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes NAK megyei ügyintéző szervezeténél,
falugazdásznál kérelmezhető.
Az őstermelői igazolvány kiállítása és érvényesítése továbbra is díjmentes.
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GYALOG GYULAJBA
A máriapócsiak lelkesedése nyáron kezdődött, amikor a „zarándokol a zarándokhely” – jelszóval Kállósemjénbe gyalogoltak, az ottani templombúcsúra. Újabb impulzus november 13-án érte a közösséget,
ekkor a kegytemplom ünnepét tartották, és a környékbeli falvak zarándokai igen szép számban tisztelték meg a pócsiakat. Közöttük – természetesen, mintegy viszonzásul – a Kállósemjéniek, de közel nyolcvanan
érkeztek Nyírgyulajból is.
Így aztán nem maradhatott ki a következő lehetőség sem: december 4. napján több mint húszan vállalták a 6 km-es távolságot, és gyalogoltak át Máriapócsról Nyírgyulajba, hogy a Szent Miklós tiszteletére szentelt templom ünnepén együtt imádkozzanak a helyiekkel.

KEDVES
HÍVEK!

„Sok-sok szempont létezik, ami
miatt érdemes részt venni egy
ilyen alkalmon. Egyrészt megtiszteli egymást két közösség. Mélyítik egymás hitét. Többen dicsérik
„egy szájjal és egy szívvel” az Úristent. Másrészt saját egyházközségünk kohézióját is erősíti a közös élmény” – vallotta az egyik zarándok. Kabály János atya a zarándokok elé
sietett, köszöntötte őket a ragyogó napsütésben, majd együtt vonultak be
a Szent Liturgiára. Valóban eggyé vált a liturgia idejére a két közösség!
Orosz István atya

A hramota – kéréseket már fogadjuk a parókia irodájában. A tájékozódást megkönnyítendő 2017-es évben a Halottak
szombatja időpontok a következő dátumokra esnek: Február 18.; Március 11.; Március 18.; Április 1.; Június 3.

ÉKES VIRÁGSZÁL GÖRÖGKATOLIKUS ÓVODA HÍREI
• Névadó Ünnepség: Az Ékes
Virágszál Görögkatolikus Óvoda
2016. 11. 21-én az Istenszülő templomba vezetésének ünnepén tartotta a névadó ünnepségét. Az óvodába járó gyermekek ünnepi műsorral készültek melyet bemutattak
a meghívott vendégek számára, a
Kegytemplomban a szülők gyertyás sorfallal várták a gyermekeiket.
A Szent Liturgiát követően az óvodapedagógusok énekével folytatódott az ünnepi műsor, majd Szocska
A. Ábel Apostoli Kormányzó megszentelte az Óvoda új névtábláját.
• Adventi időszak: Az Adventi
várakozás jegyében november 14-

én meggyújtottuk a 6 gyertyás adventi koszorúnkat, ezzel is tudatosítva a gyerekekben, hogy hathetes
előkészületi időszak előzi meg a karácsonyt.
November 25-én az Európai
Hulladék Csökkentési Hét programjaiba kapcsolódtunk be a gyerekekkel, szülőkkel, dolgozókkal.
E napon papírt, használt elemet,
kupakokat gyűjtöttünk. Mindenki
nagyon aktív volt, több mázsa papír, több zsák kupak gyűlt össze.
2016.12.05-én a gyermekekhez ellátogatott Szent Miklós ünnepnapja
alkalmából a Mikulás. Ezen a napon

az óvodapedagógusok bábelőadásával kezdődött a várakozás, majd a
várva várt vendég minden gyermeket megajándékozott egy mikulás
csomaggal. Az óvoda hagyományos
alkotó délutánját a szülők részére
december 8-án tartotta, melyen nagyon sok ötletes alkotás született.
A karácsony a keresztény emberek
egyik legfontosabb ünnepe, amelyben Jézus születésére emlékezünk,
az ünnep a Jézus születés történetére épül, a történet óvodánkban a
nagycsoportosok betlehemes játékában elevenült fel. Az óvodában
arra törekszünk, hogy az egymás

iránti megbecsülés, a másik ember
meghallgatása, feltétel nélküli szeretete és elfogadása is egyfajta ajándék, mellyel megörvendeztetjük a
barátainkat, családtagjainkat. Ez az
ajándék többet ér a tárgyi ajándékoknál. Jó cselekedetekkel is boldoggá tudjuk tenni embertársainkat, ezáltal a mi lelkünket is az elégedettség, boldogság érzése hatja át.
Az Adventi időszakban, lélekben,
testben és külsőségekben is felkészültünk a karácsonyra.
Porcelán-Ványi Melinda
mb. óvodavezető

• 2017-es év további eseményei
Január 12-én – Lego Gyárlátogatás
Január 17., 23. – Szülői Értekezlet
Január 20-án – Mesemondó délelőtt
Február 2.
– Gyertyaszentelő
Február 10.
– Farsang
Március 2.
– Színházlátogatás

• Tájékoztató az „Alapítvány a Máriapócsi Óvoda Gyermekeiért”
alapítvány 2016. évi munkájáról:
Alapítványunknak az elmúlt nevelési évben 307.191,– Ft kiadása volt.
Szociális tevékenység, családsegítés terén: – támogattuk a gyerekek gyermeknapi kirándulását Debrecenbe gyerekenként 1.600,– Ft-tal.
Nevelés, oktatás, kulturális tevékenység terén alapítványból fizettük: – a ballagó tarisznyákat, belépő jegyeket, díszhalakat az akváriumba, a karácsonyi édességeket és egy fürdő medencét. A gyerekekre 255.191,– Ft-ot, míg a könyvelői és pályázati költségre 52.000,– Ftot fordítottunk. Bevételünk 1%-os felajánlásból és egyéni támogatásból
származott. Az egyébként sikeres pályázatunkat forráshiány miatt nem
tudta támogatni a pályázatot kiíró intézmény. Ezúton is szeretném meg-

köszönni minden adója 1%-át felajánló támogatónknak a segítséget, és
kérjük, településünktől távol élő ismerőseiknek, családtagjaiknak is juttassák el számlaszámunkat, hogy a tavalyinál, amely 101.968,– Ft volt, még
nagyobb összeggel támogathassuk
idén óvodás gyermekeinket.
Adószámunk: 18814451–1–15
Segítő szándékukat előre is
megköszönve, tisztelettel:
Hajdu Mihályné
kuratórium elnöke
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ÜNNEPÉLYES PROJEKTNYITÓ RENDEZVÉNY
Ünnepélyes projektnyitó rendezvényt tartottak 2016. október 20-án,
a hamarosan megszépülő uradalmi épületben (a volt Művelődési Ház és
Városi Könyvtár épülete). Az eseményt Papp Bertalan, Máriapócs polgármestere nyitotta meg, és ismertette a hallgatósággal a projekt előzményeit, az előkészítés lépéseit, felvázolta a projekt keretében megvalósuló
legfontosabb beruházási elemeket, valamint kitért a projekt keretében
létrehozni tervezett helyi örökségi értéktár jelentőségére. Ezt követően
dr. Simon Miklós országgyűlési képviselő méltatta a projekt jelentőségét,
hangsúlyozva, hogy aktív helyi civil szervezetek nélkül ma már nem kép-

zelhető el jól működő helyi közösség, így különösen nagy érdem, hogy a
projekt eredményeként nem csak egy helyi örökségi érték megújítására
nyílik lehetőség, hanem a több mint egy tucat máriapócsi civil szervezet
is otthonra találhat a város szívében.
Az eseményen tiszteletét tette a Miniszterelnökség Kulturális Örökségvédelmi Főosztályának két képviselője is, akik az előadások befejeztével a polgármester kíséretében végigjárták a hamarosan megszépülő
uradalmi épületet.
Mikula Szilvia

Megkezdődtek a felújítási munkálatok
Megkezdődtek a munkálatok a régi uradalmi épület körül 2016. december 6-án. A felújítás révén április végére mind külsőleg, mind pedig
belsőleg megszépül az épület. Közösségi és civil szférát szolgáló tereket
(előadótér, civil irodák), valamint hagyományőrző-kulturális tevékenységet szolgáló (interaktív kiállító) teret alakítanak ki benne. A közösségi

kikapcsolódás és a családbarát jelleg fontos szempontok a kert rendezésekor: a parkosított udvaron játszótér, filagória és hagyományos kemence várja majd a pihenni, beszélgetni, sütögetni vágyókat.
Mikula Szilvia

Ügyfélfogadási rend
Polgármesteri Hivatal:
Hétfőtől–csütörtökig:
08.00–12.00 óráig
Pénteken ügyfélfogadás
nincs!

Nyírbátori Járási Hivatal Okmányiroda
Máriapócs ügyfélfogadás:
Hétfő: 7.00–17.00 • Kedd: 8.00–16.00
Szerda: 8.00–16.00 • Csütörtök: 8.00–18.00
Péntek: 8.00–16.00

Polgármester ügyfélfogadási
rendje:
Kedd és csütörtök: 14.00–16.00
Jegyző ügyfélfogadási rendje:
Hétfő, szerda és csütörtök:
10.00–12.00

Nyírbátori Járási Hivatal
Gyámhivatala Máriapócs
ügyfélfogadás:
Hétfő–Kedd–Szerda: 8.00–12.00
Csütörtök: 8.00–16.00
Pénteken ügyfélfogadás nincs!

Polgármesteri Hivatal:
Tel.: (42) 554-501, 554-502

Háziorvosi ellátás:
Tel.: (42) 554-024
Háziorvos: Dr. Kiss Lajos

Fogászat:
Tel.: (42) 446-061
Fog- és szájbetegségek
szakorvosa:
Dr. Hajdu Szabolcs

Máriapócsi Polgárőrség
06-70/459-19-51

Tisztelt Máriapócsiak!
A NAV által elkészített adóbevallási tervezetet az alábbi módon
lehet kérni
– SMS-ben a 06-70/717-78-78 január 31-től, ahol meg kell
adni adóazonosító jelet, születési dátumot a következő szerint
SZJA”szóköz”adóazonosítójel”szóköz” születési év hónap nap
– NAV honlapjáról elérhető űrlapon www.nav.gov.hu/eszja/
eszja formanyomtatványon
– levélben kötetlen formában
– NAV ügyfélszolgálatán személyesen
– NAV telefonos tájékoztató rendszerén keresztül
A fenti módokon a kérelmet 2017. március 15–ig lehet benyújtani. 2017. március 15. után az igénylés már csak a NAV ügyfélszolgálatán nyújtható be.
Az igénylés alapján az adóbevallási tervezetét 2017. május 2-ig
kapja meg postán.
Kinek nem készíti el a NAV a bevallást:
– egyéni vállalkozóknak, őstermelőknek
– áfa fizetésére kötelezett magánszemélyeknek

Hulladékgyűjtési időpontok 2017-ben
Szelektív hulladék: Február 6.; Március 13.; Április 10.; Május 8.; Június 12.; Július
10.; Augusztus 7.; Szeptember 11.; Október 9.; November 6.; December 4.;
Lomtalanítás: Társaságunk 2017. október 2-6. közötti időszakban végzi a lomtalanítást a vegyes hulladék gyűjtés napján. Felhívjuk figyelmüket, hogy tilos veszélyes
hulladékot, építési törmeléket, zöldhulladékot, autógumit a lomok közé.
Zöldhulladék gyűjtése: június 16.; július 21.; augusztus 25.; szeptember 22.; október 20.; november 24.

A Máriapócsi Gyermekekért Alapítvány ezúton szeretné megköszönni támogatóinak, hogy a 2016-os évben adójuk 1%-ának összegét alapítványunknak ajánlották fel. A 350 ezer forint támogatást az alapító okiratban
meghatározott célokra használtuk fel.
Kérjük adója 1%-val az idén is támogassa alapítványunkat. Adószámunk: 18803932–1–15
Köszönettel: az alapítvány kuratóriuma
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Dudás Miklós Görögkatolikus Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
• Pákozdi csata emléknapja:
Játékos sportnappal emlékeztünk meg szeptember 30-án a pákozdi csatáról. A Pápa téren érdekes
feladatok megoldásával bizonyíthatták gyermekeink ügyességüket, állóképességüket.

• Zene világnapja:
Október 3-án iskolánkban a zenei világnap alkalmából a muzsikáé
volt a főszerep. A művészeti oktatás
zenetagozatos növendékei változatos darabokat adtak elő, bemutatták
hangszereiket, de jutott idő a közös
éneklésre, zenehallgatásra is.
• Aradi vértanúk emléknapja:
Ebben az évben is megemlékeztünk az aradi vértanúkról. A zord
időjárás miatt a kopjafa helyett az
aulában tisztelegtünk a hősök előtt.
Az emlékműsort Jevcsák Szilvia tanárnő vezetésével a hatodikosok
adták elő, közreműködött iskolánk
énekkara is.

tük, melyet Metercsik Detti 8. osztályos tanuló vezetett, aztán 2016
méteres futáson vett részt az iskola minden tanulója. Az egész napos
program célja, hogy a gyerekek, közös élményeket éljenek át az iskolán
belül, melyekkel alternatívákat mutatunk az egészséges, mozgásban
gazdag életmódra.

• Pályaválasztási kiállítás:
Októberben 8. évfolyamos tanulóink a Continental Arénában
rendezett pályaválasztási kiállításon vettek részt. A rendezvény jól
segíti tanulóinkat a megfelelő iskola kiválasztásában. Élményt jelentett
számukra, hogy a középiskolák úgy
mutatták be tevékenységeiket, hogy
tanulóinkat is bevonták abba.
• Október 23.:
A forradalom évfordulójának
ünnepléséhez tanulóink színvonalas és tartalmas előadással járultak
hozzá a városi megemlékezésen. A
gyerekeket felkészítették: Kántorné
Szenes Katalin, Mitróné Papp Nikolett, Bokotey János és Rózsa Zoltán
pedagógusok.

• Egészségnap:
Október hónapban került megrendezésre az egészségnap, melynek
szervezője Dávida Edina tanárnő
volt. A napot ninja-aerobikkal kezd• Karácsony:
Iskolánkban nagy hangsúlyt fektettünk a
karácsonyra való lelki felkészülésre is. Az év
utolsó tanítási napján tanulóink, külön-külön az alsó és felső tagozat lelkigyakorlaton
vett részt Mosolygó Tamás lelki igazgató vezetésével a Kegytemplomban. Ezt követően
az iskolában folytatódott a karácsonyi ünnepség. A 4. évfolyamosok Iváncsik Istvánné tanítónő vezetésével betlehemes játékot,
a felső tagozatosok pedig angol nyelvű drámajátékot mutattak be Nagyné Béres And-

• Kiállítás megnyitó:
Zongora és furulya tanszakos
növendékeink színvonalas előadással működtek közre a Hajdú-Bihar
megyei művészeti középiskolások
képzőművészeti tárlatának megnyitóján az Emmánuel Központban.
• Szociális Munkások Napja:
A Nyírbátori Kistérségi Társulás által szervezett szociális munkások napján népi énekes és néptáncos tanulóink előadása nagy sikert
aratott. Igen büszkék voltunk arra,
hogy tanulóink itt is méltóan képviselték városunkat.
• Népzenei minősítő verseny:
A Kis Rózsafa Citera Együttesünk november 5-én részt vett Budapesten rendezett XI. Vass Lajos
Népzenei Szövetség által „Hagyományos régiók, régiók hagyománya „címmel szervezett népzenei
verseny Kárpát-medencei döntőjén. A zsűri gyermekeink előadását
kiemelt nívódíjjal értékelte. A versenyt megelőzően az együttes tagjai felejthetetlen élményt szereztek a
Terror Háza és a Néprajzi Múzeum
kiállításán is.

• Véradók napja:
November 28-án a városban
szervezett véradók napján a furulya
tanszak növendékei köszöntötték a
véradókat. A gyerekeket felkészítette Csomós János tanár úr.

rea tanárnő irányításával. Természetesen a
szebbnél szebb karácsonyi énekeket az énekkar közreműködésével énekelte együtt az iskola apraja nagyja. A napot ünnepi állófogadással zártuk, ahol tanulóink és vendégeink
finomabbnál finomabb ételekből falatozhattak. Köszönet a Szent II. János Pál Pápa Idősek Otthona konyhai dolgozóinak a finomságokért, a hagyományos karácsonyi bejgliért és a mákos gubáért. A délután folyamán
Mosolygó Tamás atya az iskola és az óvoda
dolgozói részére tartott lelkigyakorlatot.

• Szent Miklós napja:
Hagyományainkhoz híven ebben az évben is a bazilikában ünnepeltük Szent Miklós napját. Dráma
tagozatos csoportunk érdekes drámajátékkal mutatta be Miklós püspök legendáját. A legkisebbek, az elsősök szép versekkel, mondókákkal
várták a Szent Miklós napi ajándékot, amit a Nyíregyházi Egyházmegye biztosított minden óvodás és iskolás tanulója számára. A bensőséges ünnepségre Buzga Lászlóné és
Vona Éva pedagógusok készítették
fel a gyerekeket. A közreműködő
énekkart Kapin Aliz, Bokotey János
és Csomós János vezette.

• Adventi hangverseny
Hajdúdorogon:
Iskolánk énekkara és citerásai
megható műsorral mutatkozott be
a Hajdúdorogon rendezett adventi
hangversenyen. A karácsonyra hangolódás jegyében több száz gyermek kánonban énekelte a Zengjetek citerák... című dalt. A házigazda hajdúdorogi Szent Bazil Oktatási Központ a rendezvény zárásaként
finom somlói galuskával vendégelte
meg a résztvevőket.

Verseny
Résztvevő tanuló
Miskolci GörögBorbás Blanka 8. osztály
katolikus Általános
Iskola Regionális
Lőrincz Ferenc 6. a osztály
rajzverseny

helyezés
III.
V.

Hajdúdorogi Görögkatolikus Ifjúsági Találkozó tanulmányi versenye
népdaléneklés

5–6 évfolyam

magyar nyelv
és irodalom

Borbás Blanka 8. osztály
Gergely Viktória 8. osztály
Pekács Kitti 8. osztály
Ujlaky Gergő 8. osztály
Borbás Blanka 8. osztály
Serbán Balázs 8. osztály
IV. korcsoport

kémia
földrajz
rajz
informatika
Diákolimpia futsal
Versmondóverseny
Birta Gréta 5. a osztály
Nyírvasvári

kiemelt
arany
II.
III.
III.
III.
III.
III.
III.
III.

Reading In English Competition angol nyelvű olvasási verseny
kezdő szint
3. szint
4. szint
4. szint
4. szint
5. szint
5. szint
6. szint

Bajzáth Sára 4. a osztály
Madarassy Dóra 6. a osztály
Ramos-Fekete Emma Teresa
5. a oszt.
Lőrincz Ferenc 6. a osztály
Tóth Cintia 5. a osztály
Serbán Krisztina 7. a osztály
Filep Eszter 7. a osztály
Kovács Odett 8. osztály

III.
IV.
III.
V.
VI.
IV.
I.
III.
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Kulturális Központ hírei
2016 szeptemberétől ismét folytatódott
Fodorinda Táncház programunk, immár
minden hónap első vasárnapján, 17 órától. A
programban a Bürkös Együttes zenél, és Antal
Roland vezeti a táncot. A kicsiket a Kulturális
Központ dolgozói kézműves foglalkozásokkal
várják. A programot támogatja az NKA.
Szeptember 30-án került megrendezésre
Idősek Világnapi rendezvényünk. Köszöntőt
mondott Papp Bertalan Máriapócs Város polgármestere és Dr. Simonné Dr. Rizsák Ildikó
Kistérségi- Társulási elnök. Az ünnepi műsorban a nagycsortos óvodások és az általános iskolások elvarázsolták máriapócs idős lakóit. Az
ünnepség végén polgármester úr köszöntötte
Máriapócs Város legidősebb lakóit, majd állófogadással láttuk vendégük az ünnepelteket. A
jó hangulatot Rozsnyai György táncdalénekes
fokozta.
Októberben újra megrendezésre került az
Őszi Könyvtári Napok országos rendezvényei, melyhez az idén is csatlakozott a Városi
Könyvtár. Október 5-én Könyvválasztó programunkon több osztály is részt vett és vetélkedő keretében megismerhette a Városi Könyvtár
állományát.

Október 7-én pénteken Kovács István mutatta be legújabb verseit a látogatóknak, melynek tolmácsolásában több városlakó is részt
vett. Pista bácsit elkísértük a Levelekre a Művelődési Házban tartott kötetbemutatójára is.
Mindkét rendezvényen meghatottan, könnyes
szemmel hallgatták a résztvevők a szívhez szóló költeményeket.
Október 9-én Könyves Vasárnapi programunkat táncházzal és kézműves foglalkozással
zártuk.
Október 21-én tartottuk megemlékezésünket, mellyel az 1956-os hősök előtt tisztelegtünk. Az 1956 forradalmának és szabadságharcának dicső napjait idézte föl ünnepi műsorával a Dudás Miklós Görögkatolikus és Két
Tanítási Nyelvű Általános és Alapfokú Művészeti Iskola diákjai, ünnepi köszöntőt mondott
Papp Bertalan polgármester, ünnepi beszédet
mondott Dr. Simon Miklós országgyűlési képviselő. A megemlékezés koszorúzással zárult.
Pályázati támogatással került megrendezésre a Fiatal tehetségek Máriapócson programsorozat, melynek keretében kiállítás,
színházi és táncszínházi előadás, író-olvasó
találkozókat és kísérő programként kézműves

November 12-én ismét jót nevethetett a közönség, hiszen a Showder
Klub programban Orosz György és Lorán Barnabás látogatott el Máriapócsra. December 4-én vasárnap Mikulás napi Fodorinda Táncház
rendezvényünk nagy sikert aratott a kicsik és nagyok körében. A kicsik
táncháza után manójátékkal szórakoztattuk a gyerekeket, majd a Miku-

műhelyfoglalkozásokat szerveztünk a gyermek
és felnőtt korosztálynak egyaránt. 2016. október 28-án, pénteken a NKA pályázati támogatásával valósult meg az Időkerék: forogjon hát
az idő kereke. címmel bemutatott zenés táncos
történelmi utazás, Antal Roland vezetésével a
Nyíregyházi Művészeti Szakgimnázium táncosai és a Bürkös Zenekar közreműködésével.
A műsort az iskola diákjai tekintették meg.
November 28-án Véradó Ünnepség keretében köszönte meg a Magyar Vöröskereszt és
Máriapócs Város Önkormányzata a város önkéntes véradóinak többszöri segítségnyújtását.
Köszöntő beszédet mondott Orosz István atya,
köszönetképpen Dr. Bodnár Zsuzsanna jegyző
asszony és Durucskóné Tóth Tündét Magyar
Vöröskereszt Nyírbátori Városi-területi Szervezetének területi vezetője, valamint Dr. Szabóné Oláh Zsuzsanna a Szatmár-Beregi Kórház
telephelyi koordinátora ajándékcsomagot adott
át a 10-szeres, 20-szoros, 25-szörös, 30-szoros
és 40-szeres véradóknak. Köszönjük önzetlen
segítségüket, kívánunk mindannyiójuknak jó
egészséget.
40 szeres véradóink: Farkas János, Linzenbold Sándor, Nagy Gáborné, Tamás Sándor.

lás is meglátogatta a Táncház résztvevőit. A programot a felnőttek táncháza zárta. A 2016-os évet is szilveszteri mulatsággal zárta a Kulturális
Központ. A 2017-es esztendőben is folytatódnak programjaink. Szeretettel várjuk látogatóinkat a Fodorinda Táncház, Kamasz Panasz, Cseh
Tamás koncertsorozat színházi előadásaira és rendezvényeire.

Tisztelt Adózók!
Kérjük adója 1%-val az idén is támogassák alapítványunkat. Ez 2016-ban 33.219,– Ft volt, melyet az alapító okiratban meghatározott
célokra és a programok megvalósítására költöttük.
Adószám: 18797951–1–15 • Köszönettel: Máriapócsért Alapítvány kuratóriuma

NYUGDÍJAS EGYESÜLET HÍREI
Nyugdíjas Találkozó Máriapócson: 2016.
október 5-én nyugdíjas találkozó keretében
látta vendégül a Máriapócsi Nyugdíjas Egyesület a
Pócspetri Nyugdíjas Egyesület tagjait. A köszöntők
után vidám dalcsokor valamint kabaré jelentek színesítették a programot,
majd nagy sikert aratott

a tombola is. A vidám összejövetelre a helyiek töltött káposztát és finomabbnál finomabb
süteményeket készítettek. A két egyesület nem

először találkozott egymással és szeretnék ezt a
kapcsolatot tovább ápolni. Következő rendezvényük a farsangi összejövetel lesz.
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Tisztelt Horgásztárs!
Az idei esztendőben immár tízedik alkalommal emlékeztünk meg az elhunyt horgásztársakról!
A verseny végeredménye:
1. helyezett és a legnagyobb halat fogó Zsigó
Marcell.
Különdíj: Szakács Zsolt 15 kg (nem ragadozó
hal), a díjat felajánlotta Palóczy Lajosné.
Vereb László: legtöbbet fogó.
Gratulálunk!
A díjakat átadta Tóth Árpád Egyesületi elnök,
és Papp Bertalan Máriapócs Város polgármestere.
A verseny végén többen megköszönték a
szervezőknek az áldozatos munkát!
A verseny eredményhirdetése után Mosolygó
Tibor görögkatolikus panachidát végzett a Horgásztónál található emlékműnél!

A horgásztársak emlékét kegyelettel megőrizzük!
Nagyon nehéz időjárási körülmények!
A jelenlegi időjárási körülmények nagyon
megnehezítik a Horgásztavak teleltetését, a halak megfelelő mértékű vermelését! Sajnos az elmúlt évek rendkívüli aszályos időszakában a tavak vízszintje nagyon lecsökkent, a halak teleltetésének nem kedvez a rendkívüli hideg időjárás
sem! Mindezek ellenére valamennyi horgásztársunk nevében mondhatom, hogy bizakodva és reménnyel teli, horgászélményekben gazdag esztendő áll előttünk!
A tavalyi évet közgyűléssel zártuk! Az idei
első közgyűlésünk márciusban lesz majd, ahol

REBREI SZABADIDŐ EGYESÜLET HÍREI
Az Egyesület célja a társadalom egészséges és
tudatos életmódjának, valamint az ehhez szükséges szemléletváltásnak kialakítása, megtartása, a
lakosság figyelmének felkeltése és ráirányítása a
szabadidő hasznos eltöltésére. A mozogni és sportolni vágyók rendszeres sportéletének támogatása, és ennek feltételeinek biztosítása, ennek érdekében sport edzőtermet működtetünk. Különféle
sportrendezvényeket, versenyek, vizsgákat, táborokat, bemutatókat szervezünk. A Rebrei
Szabadidő Egyesület tagjai és versenyzői az
elmúlt években jelentős sikereket értek el
a Muay Thai sportágban. Számos hazai és
nemzetközi versenyem, világbajnokságon
vettek részt eredményesen.
A teljesség igénye nélkül engedjék meg,
hogy párat megemlítsünk:

– November: Lengyelország Polkowice profi
lengyel nemzeti bajnoki címmérkőzéseken Horváth István 66 kg-ban, Horváth Lovas Tamás 69
kg-ban versenyeztek.
– Novemberben a Pècsen megrendezett bajnokságon versenyzőnk Fibi Márk 58 kg-ban serdülő muay-thai magyar bajnok lett, míg másik
versenyzőnk Pénzes Sándor serdülő magyar bajnokká vált.

döntenek a tagok az idei jegyárakról, rendezvényekről, és eseményekről! A tavak jegére tilos rámenni, mert életveszélyes! Kérünk, mindenkit
senki ne tartózkodjon a tavak jegén, és fokozottan vigyázzon a testi épségére a Szabadidő Park
területén!
Tóth Árpád H.E.E.
Nagy harcsa – 2016.11.26
Szabó István
13,85 kg harcsája!
Gratulálunk!

– Kazincbarcikán novemberben Jövő kupán
K1–ben Fibi Márk és Pénzes Sándor is arany érmet szerzett.
– December 17-én Belgium K1 Nemzetközi
Profi gálán Horváth Lovas Tamás 69 kg-ban lépett
a ringben.
– Budapest kupa K1 kategóriában Fibi Márk
ezüstérmet szerzett.
– Frankfurt Muay-thai Világbajnokság Holp
Márkó ezüstérmes lett junior kategóriában.
– Hajdúböszörményben K1 és muay-thai gálán Holp Márkó és Horváth István egyaránt arany
érmet szerzett.
Az egyesület elnöke Rebrei József nemzetközi edzői és bírói „A” minősítést szerzett. Ebben a minőségében Frankfurtban és
Polkowicében is vezetett világbajnoki mérkőzéseket.
Rebrei József

VIGYÁZZUNK EGYMÁSRA EGYESÜLET
BOLDOG ÚJ ÉVET!
Nyugodtabb és egészségesebb évet kívánunk,
hogy ez megvalósuljon tennünk, kell érte. Például
most a téli időben. Tudom, hogy drága a tűzi fa,
drága a gáz, de egészségünk megőrzése érdekében
kérem, ne dobják be a kazánba, az olajos flakonokat, műanyag zacskókat illetve zsákokat és még
tovább is sorolhatnánk.
Hagyományunkhoz híven kántáltunk a két
intézményben. Előtte finom mézeskalácsot sütöttünk és ezt vittük az intézmény lakóinak, ahogy

tapasztaltuk ezzel örömet szereztünk
az ott lakóknak. Jó volt együtt kántálni, énekelni. Igaz hogy sok szobában
sírás lett a vége. Az egyik lakó versel
köszönte meg a figyelmességünket.
A rendkívüli hidegre tekintettel, még jobban megszerveztük a ruhagyűjtést, szállítottunk
a hajléktalan szállóra, Periféria Egyesülethez, a
Jósa András kórházhoz. A ruhanemű mellet tartós élelmiszert is vittünk. Megköszönöm mindazoknak a máriapócsi lakosoknak, hogy a programjainkba így bekapcsolódnak. Az önzetlen
segítségük nélkül nem tudtunk volna ennyi ruhaneműt összegyűjteni,
mint amennyit össze sikerült gyűjteni. Helyben a védőnőhöz vittünk el
ruhákat, hogy juttassa el a megfelelő
helyekre.
Természetesen tovább folytatjuk a
szívpárna készítést. Egyesületünk tag-

jain kívül sokan segítettek, nélkülük ezt a munkát
nem tudtuk volna elvégezni. Köszönjük!
Szomorú eseményére hívtuk a település lakóit, a templomtéren mécseseket gyújtottunk és
csendben emlékeztünk az olasz tragédiában elhunyt gyerekekre és felnőttekre.
Létszámunk jelenleg 39 fő. Aki szeretne hivatalosan az egyesületünk tagja lenni, jelezze az
egyesület elnökénél.
Kérem továbbra is kísérjék figyelemmel
munkánkat, és ha jónak találják, kapcsolódjanak
be. Az ötleteiket és újításaikat is szívesen fogadjuk.
Balázs Csabáné V.E.E. elnöke
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Orosz István atya a házszentelésről

„Nem egyszerű, sablon köszönöm. Köszönöm a türelmet, nyitottságot, szeretetet, együtt imádkozást. Hihetetlen sok információ ért az elmúlt napokban, úgy érzem magam, mint egy diák a vizsga előtt. Rengeteg ismerettel gazdagodtam, melyeknek még a helyükre kell kerülnie. Megerősödött bennem,
hogy Máriapócs a kegyelmek helye.”

Nemzetiség Háza hírei
Az elmúlt hónapokban felélénkült az élet a Nemzetiségek Házában.
Jóformán nincs olyan nap, amikor ne lenne valamilyen programunk. Célunk, hogy közösséget formáljunk. Fontos, hogy közös célok, vágyak, tervek,
események, élmények, eredmények összekössenek a településen belül. Ez további egyéni és közös teljesítményre ösztönöz mindnyájunkat.
,,Kultúra – ami összeköt”. Célunk az is, hogy általános iskoláskorú és
óvodás gyerekek számára elérhetővé tegyük, bemutassuk és megszerettessük a cigány, és más nemzetiségek művészetét, kultúráját. A foglalkozások
mindig beszélgető körrel és közösségerősítő játékkal kezdődnek, és minden
alkalommal elég időt szánunk a végén a zárásra, a foglalkozások összegző
megbeszélésére: mi is történt, s hogyan érezték magukat a gyerekek az adott
napon. Jó tudatosítani, mit és hogyan tapasztaltak, érzékeltek, eközben fejlődik önkifejezésük is.

Idősek klubja hírei
Az őszi hónapok sem teltek eredménytelenül az Idősek Klubjában. Őszi
terméseket gyűjtöttünk (gesztenye, toboz, stb.) amit később kézműves foglalkozásokon felhasználtunk. Készült adventi koszorú gesztenyéből, karácsonyi
díszek tobozból. Több klubtagunk is mondott verset Kovács István író-olvasó találkozóján: Takács Jánosné, Miklóssy Andrásné, Csekk Mihályné, Bényei Tünde, Koncsol Györgyné, Tamás Lászlóné.

Mindezek folyamatosságot igényelnek. Igyekszünk mindig fejlődni az
önismeret, az egymás elfogadása, és az egymással való kommunikáció területén. Talán egyik kiemelkedő alkalom volt a máriapócsi Nemzetiségek Házában a 2016. decemberében megtartott Családi Nap, amelyre 15 családot
hívtunk meg, és negyvenhárman el is jöttek. A családok jól érezték magukat,
a gyerekek karácsonyi asztaldíszt készítettek, játszottak. Közben a felnőtteknek Orosz István atya tartott elmélkedést az ünneppel összefüggésben. A nap
végen ajándékot is kaptak, mely Papp Bertalan polgármester úr ajánlott fel.
A családi napot Dr. Kissné Bunya Katalin családsegítő és Horváthné Varga
Alíz közösségszervező koordinálta, önkéntes munkával Horváth Jenőné járult hozzá a nap sikeréhez.
Továbbra is szeretettel várjuk az óvodai és iskolai csoportokat, egyeztetés alapján pedig bárkit, aki kulturált körülmények között szeretné eltölteni
szabadidejét.
Horváthné Varga Alíz

Nagy izgalommal készültünk a karácsonyi ünnepségre. Felidéztük a kis
Jézus születését. Volt, aki egyénileg mondott verset, vagy énekelt. A műsor
után közösen elfogyasztottuk az előző nap készített töltött káposztát. Az ünnepségünkön részt vett polgármester úr, jegyző asszony és a Kistérség képviseletében intézményvezető asszony. Ezúton is köszönjük, hogy elfogadták
meghívásunkat. Szeretném megköszönni a klub tagjainak, hogy aktív közreműködésükkel és egyéb felajánlásaikkal hozzájárultak a rendezvény sikeréhez.
Muszák Jánosné klubvezető

Családsegítő- és gyermekjóléti szolgálat
A szolgálat utolsó negyedéve igen mozgalmasan telt. Ebben az időszakban 2 esetben került sor szakmaközi értekezlet megtartására. A Szolgálatnak és a Jelzőrendszeri tagoknak a kapcsolata továbbra is kifogástalan, jól
együttműködünk, igyekszünk a problémákat azonnal feltárni, és orvosolni.
A Nemzetiségek Házában 2016. december 15-én Családi Nap megszervezésére került sor, mely eseményen 43 fő vett részt. A közös program lebonyolításban segítségemre volt Horváthné Varga Alíz, közösségi koordinátor. A
Családi Nap jó hangulatban telt, a programot vetélkedő színesítette, a gyerekek karácsonyi asztaldíszt készítettek, a felnőttek részére pedig Orosz István
atya tartott lelki gyakorlatot az advent jegyében. Ezúton szeretném megköszönni a következő támogatóinknak, hogy mindez megvalósulhatott: az Önkormányzatnak, valamint a Kistérségi Szociális és Egészségügyi Szolgáltató
Központnak.
Tisztelt Lakosság!
A téli időszakban még jobban figyeljünk a segítségre szoruló embertársainkra a kihűlés veszélye miatt! Mivel
sokszor a lakosság az, amely közvetlenül és hamarabb találkozik ilyen esetekkel, kérjük, hogy most még körültekintőbben forduljunk oda a környezetünkben élő, segítségre szoruló emberekhez.
Télen még inkább szükség van mindannyiunk felelősségvállalására, fokozottabb odafigyelésére, hiszen segítség-

hívásunkkal a bajban lévő életét menthetjük meg. De akár minden aprónak
tűnő figyelmesség – egy csésze tea, egy tál meleg étel, egy takaró – is óriási
segítséget nyújthat.
Például, ha idős szomszédunk, vagy egyedül élő embertársunk kéménye
nem füstöl, és az egyébként tevékeny embert nem láttuk már egy ideje, vagy
ha utcán fekvő embert látunk, hívjunk azonnal segítséget.
Szükséges az összefogás a szociális ellátórendszer szakemberei, valamint
a polgárőrök, rendőrök, a katasztrófavédelem és a települési önkormányzatok
munkatársai, civil szervezetek, egyházak részéről.
Szükség esetén hívják a 112 központi segélyhívószámot
vagy a 104 (mentők), 105 (tűzoltók), 107 (rendőrség) telefonszámot!
SEGÍTŐ KÖZREMŰKÖDÉSÜKET KÖSZÖNÖM!
Dr. Kissné Bunya Katalin családsegítő
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SZENT MAKRINA OTTHON HÍREI
Az év végi hangulat akár a családokban, akár
az intézményekben fokozott várakozással, aktív
tevékenységgel jellemezhető. Az intézményben
élő lakók is várták az ünnepeket. Először a mikulás ünnepségen örülhettünk a nagy csoportos
óvodások produkciójának, de nem felejtkeztek
el rólunk és a karácsonyi műsorukkal is megörvendeztették időseink szívét. Ezúton is szeretném
megköszönni az Ékes Virágszál Görögkatolikus

Óvoda vezetőinek és dolgozóinak, hogy minden
évben szeretettel jönnek hozzánk az óvodás csoportjaikkal és emelik az ünnepségeink fényét,
hangulatát.
Majd a „Vigyázzunk Egymásra Egyesület”
tagjai örvendeztették meg lakóinkat egy közös
kántálással, aminek minden évben nagyon örülünk. Köszönjük, hogy nem feledkeznek el rólunk.
A máriapócsi Város Önkormányzatának, polgár-

II. JÁNOS PÁL PÁPA IDŐSEK OTTHONA
Az elmúlt időszak sem telt el
eseménytelenül otthonunk életében. Szeptember 29-én az Idősek
Világnapját ünnepeltük, és el is érkeztünk az őszhöz, az évszaknak
megfelelő dekorációk készítésével
lakóink hangulatosabbá tették intézményünket.

mesterének, képviselő-testületének is köszönjük
szépen a gyümölcsből és édességből álló ajándékcsomagot. Házi karácsonyi ünnepségünket dec.
23-án tartottuk, melyen lakóink és dolgozóink közös szervezésében és előadásában mutatták be az
ünnepi műsort. Ezt követően Bazilia szerzetesnővér mély és szép gondolatokkal készítette fel szívünket és hangulatunkat a várva várt csodára, Jézus Krisztus születésére!
Bordásné Popovics Judit intézményvezető

Nagy örömmel készültünk lakóinkkal és a dolgozókkal a karácsonyi időszakra. 2016. december 19-én Intézményünk, dolgozói részére karácsonyi fogadást rendezett, mely a
Görögkatolikus Bazilikában a dolgozókért tartott Szent Misét
követően az Emmánuel Zarándokközpontban került megrendezésre.
Az otthonunk szokásos nagy Karácsonyi ünnepségét december 20–án tartottuk.

lakóiból kovácsolódott kis kórus karácsonyi énekekkel örvendeztette meg mind a lakókat, mind a
dolgozókat.
Papp Bertalan Máriapócs város polgármestere, valamint a képviselő-testület tagjai minden
lakónkat megörvendeztetett egy-egy ajándékkosárral.
Az elkövetkező időkben is törekszünk arra,
hogy közösségünk harmonikusan és aktívan élje
meg mindennapjait. Most a farsangi időszak

Lelki vezetőnk, Lipusz Géza atya, a Kállósemjéni Református Egyházközösség lelkipásztora Sipos Brigitta és intézményünk vezetője Lőw Gábor ünnepi köszöntőjét követően,
a máriapócsi Dudás Miklós Görögkatolikus Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola növendékeinek csodálatos előadását élvezhettük. Intézményünk lakói közül volt, aki verssel készült a jeles alkalomra, illetve otthonunk

beköszöntével lakóink lelkesen készülnek a jeles
napra, mulatós énekkel, humoros jelenetekkel.
Ezeken felül a foglalkozások, különböző tevékenységek, az aktuális ünnepre való készülődési munkálatok mind részét képezik a mindennapjainknak.
Madácsi Éva foglalkoztatás szervező

Gólyhírek

Csordás Nikoletta

2016.09.27 • An. Kovács Nikoletta

Fekszi Zoé

2016.11.29 • An. Nagy Ivett

Elhunytak
Bolygó Mihály (1946)
Borsi Jánosné
sz. Tóth Ilona (1955)
Doviscsák Tibor (1953)
Dudás Sándorné
sz. Fehér Zsófia (1930)
Gáspár Lászlóné
sz. Szilágyi Ilona (1947)
Hornyák Józsefné
sz. Balázsi Vilma (1943)
Iván József (1943)
Jobbágy István (1922)
Rubi Jánosné
sz. Tóth Veronika (1924)
Sallai Ferencné
sz. Jancsó Ilona (1920)
Siska Mihályné
sz. Siska Irén (1933)
Sitku Mihály (1933)
Soltész Tivadarné
sz. Farkas Erzsébet (1930)

Házasságkötések
Sónyák
Norbert
és
Nagy
Patrícia

Pályu
Tamás
és
Sárga
Anita

Kovács
Dániel
és
Kicsák
Mónika

Szépkorúak köszöntése

Morvai Mária Márta (1921)

Fazekas Istvánné sz. Mikes Eszter (1926)

10

Pócsi Újság
Pócsi Karácsony – 2016. december 24.

Mikulás ünnepség – 2016. december 3.

2016. október 23.

Nyugdíjas találkozó

Gergelyffy kúria felújítása

Óvoda névadó ünnepség

Véradó ünnepség

Közmeghallgatás

Showder Klub

Idősek világnapja

Kovács István
író-olvasó találkozó

