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A lakosság szolgálatában Máriapócson
Az itt lakók közül biztos sokakhoz eljutott már azon szolgáltatások köre, 

me lyeket a Máriapócs Város Facebook oldala osztott rendszeresen. A következő 
cikkben egy összefoglaló formájában írom meg a kedves olvasóknak, hogy mik-
kel is gazdagodott Máriapócs élete az EFOP projektnek köszönhetően.

Ács Enikő, fejlesztő pedagógus várja a gyermekeket 6–14 év között. El
ső  sorban tanulási nehézséggel küzdő gyermekeknek szól a fejlesztés, de ter
mészetesen segítséget nyújthat olyan kis diákoknak, akik jobb eredményt 
szeretnének elérni az iskolában.  A foglalkozások helyszíne: Városi Könyv
tár. Ideje: hétfő, kedd 8–13 óra között (nyári szünetben). Érdeklődni lehet a 
fen ti időpontban személyesen a könyvtárban vagy az alábbi telefonszámon:  
06-70/95-30-611

A szakembergárdához tartozik még Radiczkiné Szendrei Gyöngyi masz
szőr is. A frissítő masszázs a lélek és test gyógyíre. Kellemesen ellazítja a fá
radt izmokat és oldja a stresszes állapotot. A máriapócsi lakosoknak előre 
kell egyeztetni időpontot a frissítő masszázs igénybevételéhez, melynek idő
pontja: szerda és szombati napokon 8–16 óra között. Helyszín: Máriapócs, 
fog orvosi rendelő épülete. Akit érdekel egy ilyen nagyszerű lehetőség hívja a 
kö vetkező telefonszámot és egyeztessen időpontot: 06-20/355-17-18

A test mellett, a lélek ápolás is ugyanolyan fontos. Ebben nyújthat segít
séget Zelenyák Alexandra pszichológus. Alexandra is várja a kedves érdek
lődők jelentkezését, egyéni egyeztetés után van lehetőség személyes találko

zásra és a problémák átbeszélésére, megoldások felkutatására. A szolgáltatás 
kap csán hívható telefonszám: 06-70/376-67-45

A településen szakember hiány miatt szünetelő fizikoterápiás kezelés  is 
újra elérhető.  Kellemes környezetben, a máriapócsi fogorvosi épületben vár
ja a szolgáltatás igénybe vevőket két képzett szakember: Bakainé Rischt Er
zsébet és Bokor Lászlóné. Ideje: hétfő és péntek között (hétköznaponként) 
délután 16:00 után, orvosi beutalóval várják a máriapócsiakat. 

Jómagam, Bartos Anikó, szociológus mentorként dolgozom a program
ban.  Feladatom: olyan embereknek igyekszem segítséget nyújtani, akiknek 
va lamilyen okból nincs munkájuk, de szeretnének visszatérni a munkaerőpi
acra. Igyekszem felkutatni számukra a lehetőségeket (állás vagy tanfolyam) 
és tanácsadással is egyengetni az útjukat. Várom az érdeklődők jelentkezését 
az alábbi telefonszámon: 06-70/387-26-16

Szabadidős és kulturális programokkal Vonáné Pásztor Éva várja a 
könyvtárba betérőket. Az idei évben sport és egészségnapot rendezünk a  vá
roslakóknak.

A fent leírt lehetőségeket CSAK máriapócsiak vehetik igénybe az elkö
vetkező 3 évben és minden szolgáltatás díjmentesen áll rendelkezésre. Én 
arra bíztatok mindenkit, hogy éljen ezekkel a nem mindennapi szolgálta
tásokkal és vegye fel a kapcsolatot a programban dolgozó szakemberekkel.            

Bartos Anikó mentor

Tisztelt Máriapócsiak!

Az önkormányzat a gyermekeket nevelő csa
lá dok anyagi terheinek könnyítésére a tavalyi év
hez hasonlóan idén is óvodáztatási, illetve beisko
lázási támogatást biztosít. 

Az óvodáztatási és a beiskolázási támogatást 
azok a szülők/gondviselők/törvényes képviselők 
és nagykorú személyek kérelmezhetik, akik:

•  Máriapócs településen állandó 
bejelentett lakcímmel rendelkeznek  
és ott életvitelszerűen élnek,

•  illetve nem részesülnek rendszeres  
gyermekvédelmi kedvezményben. 

A kérelmeket írásban, az erre rendszeresített 
kérelem formanyomtatványon (Ügyfélszolgálaton 
meg található) lehet benyújtani a Polgármesteri 
Hi  vatal szociális irodájában.

Benyújtási határidő:
•  óvodáztatási támogatás esetén:  

2018. szeptember 15ig,
•  általános iskola, szakiskola és középiskolai 

tanuló esetén: 2018. szeptember 15ig,
•  felsőfokú tanulmányokat folytatok esetén 

(főiskola, egyetem): 2018. október 15ig. 

A határidő elmulasztása jogvesztő!

A kérelemhez csatolni kell az oktatási in téz  
mény által a 2018/19 tanévre vonatkozóan kiadott 
az óvodai nevelésre szólóigazolást, az iskolaláto-
ga tási igazolást illetve az aktív hallgatói jogvi-
szony igazolást. A kérelmező és érintett gyermek/
ta nuló lakcímigazolványának, TAJ kár  tyájának, 
és ha van személyiga zol ványának fénymásolatát. 

További felvilágosítás a támogatással kapcso
latban, hivatali időben a szociális iroda mun ka
tár  sainál.                                                                    

Óvodáztatási támogatást 15 fő, beiskolázási 
tá mogatást 69 fő igényelt eddig.

 
Dr. Bodnár Zsuzsanna jegyző

Tisztelt Máriapócsiak!

Máriapócs Város Önkormányzata az idei év
ben is több beruházással szeretné javítani, fejlesz
teni kisvárosunkat. Több benyújtott pályázatunk 
is támogatásban részesült, melyeknek köszönhe
tően megújul a Pápa tér, energetikai fejlesztés va
ló sul meg a városközpontban. De a beruházások 
mellett az elkövetkező három évben egészségügyi 
szolgáltatások bővítésére, humánerőforrás képzé
sére, sportszabadidős programok megvalósítá
sára is lehetőséget kaptunk. Engedjék meg, hogy 
pár mondatban bemutassam a projekteket: 

1. Máriapócs Város Önkormányzata pályá-
zatot nyújtott be TOP-2.1.2-15 kódszámú Zöld 
város kialakítása című pályázati felhívásra. Az 
irányító hatóság a TOP2.1.215SB1201600020 

kódszámú „Zöld város kialakítása Máriapócson” 
megnevezésű pályázatunkat 259.814.199,– Ft ösz
szegű támogatásra érdemesnek ítélte. A támoga
tási szerződés 2017. június 01. napján aláírásra 
került. A beruházásnak köszönhetően felújításra 
kerül a II. János Pál Pápa park, kialakításra kerül 
térfigyelő kamerarendszer, kereskedelmi pavilo
nok felújítás és közművesítése, játszótér kialakítá
sa, térkövezés, korszerű világítás, WCzuhanyzó 
épület, szabadtéri színpad kialakítása, megújuló 
energia rendszer telepítése valósul meg. 

2. Az „Élhetőbb Vidékért!” EFOP-1.5.3-16 
számú pályázat: A projektben az alábbi telepü
lések vesznek részt, mint konzorciumi part nerek: 
Nyírgelse, Nyírlugos, Nyírmihálydi, Máriapócs, 
Nyírvasvári, Pócspetri, Nyírgyulaj, Nyírbéltek, 
Bá torliget, Nyírbogát. Máriapócs Várost meg illető 

tá mogatás összege: 51.647.348,– Ft. 
Az „Élhetőbb Vidékért” c. pro

jekt elsődleges célja, olyan célcso
port bevonása, mely a legin kább se
gítségre szoruló: halmozottan hát
rányos hely zetűek, fiatalok, idősek .

A célcsoport tagjait a projekt 
teljes ideje alatt nyomon kell kö
vetni, karrierjét – a munkaerő pi
aci visszatérését segíteni kell. A 
pályázat indokoltságát támasztja 
alá, hogy térségünkben még min
dig kiemelkedően magas a mun

kanélküliség, a lakosság jelentős része alacsony 
iskolázottságú, motiválatlan, az emberek mentá
lis és fizikai állapota sok esetben igen rossz és a 
fiatalok elvándorlása is emelkedő tendenciát mu
tat. 

Programjaink során a lakosság foglalkoztat
hatóságát munkaerőpiaci esélyeket javító képzé
sek, egyéni fejlesztési tervek, kompetenciafejlesz
tés, mentorálás, szemléletformálás segíti. A he lyi 
kisközösségek szerepét generációs programokkal, 
sport napokkal, ifjúsági klub létrehozásával kíván
juk támogatni. Nagy hangsúly helyeződik a vidék 
megtartó képességének erősítésére, ennek érde
kében munkaszocializációs tréningek, önkén
tes képzések kerülnek megszervezésre. A projekt 
erő síteni kívánja az egészséges életmód közössé
gi szintű megerősítését, melynek érdekében tartal
mas egészségnapok kerülnek megrende zés re.
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Az idei nyár is eseménydúsan telt a Kulturális Központ és Városi Könyv
tárban. Táborok sokasága várta és várja a Máriapócson és környezetében élő 
is kolásokat. Az intézményben három tábor valósult meg. A Zsiráf Népmű
vészeti Tábor, az Országos Színjátszó Tábor és a Ruszin Nemzetiségi Tábor. 

A Zsiráf Népművészeti Táborban kézműves foglalkozásokkal, nép
tánccal, népi játékkal, hangszeres bemutatóval ismerhették meg hagyomá
nyainkat a kicsik. A sportos feladatok mellett drámajáték, beszédtechnikai 
gya korlatokat is elsajátíthattak a táborozók. A finom falatok mellett kipró
báltuk a Civil Háznál lévő kemencét pizzát és kenyérlángost készítettünk a 
Nyugdíjas Egyesület tagjainak segítségével. Az Idősek Otthona lakói kézmű
ves foglalkozással kedveskedtek, és Dr. Kiss József előadást tartott a Manna 
és a fürjek témakörben. A tábort kirándulással zártuk, ellátogattunk a deb
receni élményparkba, ahol mindenki kedvére kipróbálhatta az ott található 
játékokat, pályákat. A tábor a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával való
sult meg. 

***
A máriapócsi Könyvtár is csatlakozott a DJP Pont hálózathoz. A „Közös

ségi Internet hozzáférési pontok fejlesztése, szolgáltatási portfoliójuk bővíté
se” című, GINOP-3.3.1-16-2016-00001 azonosítószámú kiemelt projekt ke
retében lefolytatott „Digitális Jólét Program Pontok fejlesztése” elnevezésű 
pályázatnak köszönhetően Máriapócson a Városi Könyvtárban kialakításra 
került a szabadtéri WIFI Pont. A kapott eszközöknek köszönhetően új prog
ramokkal állunk a lakosság rendelkezésére. 

–   Alapfokú informatikai képzés 35 óra: digitális alapkészségek fejleszté
sére hátrányos helyzetűeknek. 

–   Egyéb alapkompetenciák fejlesztésére irányuló képzés: kommunikáci
ós tréning álláskeresőknek.

–   Nyári felzárkóztató program tiniknek: tájékoztató az Internet haszná
latáról, elektronikus ügyintézésről.

–   65 éven felülieknek elektronikus eszközök megismerése, elektronikus 
ügyintézés lehetőségei. 

Várunk minden kedves lakost ingyenes programjainkra! 
***

A Máriapócsi Ruszin Nemzetiségi Táborban egy héten át a képzőművé
szet, játékok, kézműves foglalkozások, néptánc, nyelvtanulás és nem utolsó 
sorban finom falatok várták a nyári szabadidőben éppen itthon tartózkodó 
gyermekeket.

A tábor programjának legfontosabb része volt a nyelv megismertetése 
a gyerekekkel. De nagyon fontos cél az ismerkedés a szokásokkal (az év je
les napjai, az emberi élet fordulói), hagyományokkal: mondókák, gyermek
versek, mesék hallatán. Az egy hét alatt sok vidám feladattal, népművésze
ti foglalkozásokkal, sport és szabadidős vetélkedőkkel, helytörténeti totóval 
lep tük meg a fiatalokat. Ruszinkó Jánosné és lánya Gicziné Ruszinkó Tün
de pedagógus, valamint Giczi Dániel az egész hetet segítették. Dr. Kiss Jó
zsef megtisztelte a csoportot, előadásában a Bibliáról és a hegyekről mesélt. 
Na gyon különleges kézműves ötletekkel ismerkedhettünk meg mi is, hiszen 
ahány felnőtt volt a táborban, mindenki másmás tevékenységi körrel tudott 
hozzájárulni a szakmai munkához. Vona Éva drámajátékkal, Balogh Tamás 
néptánccal és népi játékkal, Farkas Viktor a fazekassággal ismertette meg a 
résztvevőket. A Kulturális Központ dolgozói és diákmunkásai koordinálták 
és szervezték a napi programokat. A RUSZIN tábort NEMZTAB180386 
projekt keretében támogatta az 

***

2018. augusztus 16án csütörtökön 812 óráig Véradással várjuk az ön
kéntes véradókat, kérjük Önöket segítsenek embertársaikon! Augusztus 29
én szerdán 14 órától a VIDOR Fesztivál keretében a Ládafia Bábszínház 
Egy ügyü Mihók bábelőadását tekinthetik meg az itt élők. 

Vonáné Pásztor Éva
***

Ruszinkó Jánosné és a Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat a Ruszin tá
bor harmadik napján Francia Estet szervezett Máriapócson. A jó hangula
tú, vidám esten fellépett a Los Carcinols de Montalban csoport. Az együttest 
1998ban alapították a névadó városban. A hagyományok ápolása, az ok
szitán tradíciók bemutatása a célja. Ezen az estén ízelítőt adtak zenéjükből, 
tán caikból, énekeikből, a délfranciaországi tájegységek folklórját varázsolva 
elénk. A vendégeket Papp Bertalan Máriapócs város polgármestere és a ren
dezvénynek helyet adó Kulturális Központ és Városi Könyvtár vezetője Vo
náné Pásztor Éva köszöntötte. A nyelvi nehézségeket Nagyné Varga Mária a 
fran cia csoport figyelmes kísérője segített legyőzni. Fordításaival még köze
lebb hozta a közösség kultúráját, hagyományait. Az estén kísérőprogramként 
tánctanulás és ételkóstoló is szerepelt.

Palóczy Tímea
***

2018. július 9től 15ig – immár 12. alkalommal – került megrendezésre 
az Országos Színjátszó és Musical Tábor. 5 csoportban, közel 70 közép és 
ál talános iskolás korú diák dolgozott a nyíregyházi Móricz Zsigmond Szín
ház művészeivel. Urmai Gábor a legkisebbeknek rendezte a Maszmók Afri
kában című mesét, Munkácsi Anita Csokonai: Karnyónéját vitte színre, míg 
Dézsi Darinka – már a középiskolásokkal – egy dán regény alapján a Semmi 
című műben kereste az élet értelmét. Nagyidai Gergő a sokak által ismert 12 
dühös ember című drámát vitte színre, míg a legnagyobb létszámot felvo
nultató musical csoport a Dzsungel könyvét mutatta be. A zenés előadáson 3 
művész is dolgozott: Kosik Anita rendezte, Vámosi Máté koreografálta, zenei 
vezető pedig  Tamás Attila, a nyíregyházi Vikár Sándor Zeneiskola igazgatója 
volt. A záró, közös ének produkcióra egy tábori zenekar is összeállt.

A pócsi önkormányzatot, a görögkatolikus egyházat és intézményeiket 
csak köszönet illeti a tábor megvalósítása körüli bábáskodásért. A délelőtt 4, 
délután pedig 5 próbateremben folyó munka már nem fért el a nyári karban
tartási munkák alatt álló iskolában, így óriási segítség volt az óvoda torna
terme, az önkormányzat ideiglenesen használaton kívüli termei valamint a 
már jól bevált Kulturális Központ, ahol egyúttal a bemutatók zöme is zajlott.  
Óriási sikere volt a szerdai parasztlakomának, ahol a nyírbátori TranzitFood 
Kft által felajánlott csirkehúsból készített közel 100 főre grillezett ínyencsége
ket Nagy Karcsi, felesége Erzsike és Vonáné Pásztor Éva. A Nagymedve Cuk
rászda a táborzáró ünnepi hangulatához járult hozzá a finom süteményeivel.

Biztos vagyok benne, hogy egy szakmai tábor sikere nagyban függ a tá
borban tanító művésztanárok hozzáértésétől, a gyerekdiákközpontúságtól, 
de legalább ennyire fontos, hogy az étkezések során milyen minőségű ételt 
teszünk a gyerekek elé. A pócspetri önkormányzat konyhája ismét kiválóra 
vizsgázott a diákok előtt! Köszönjük mindazoknak a munkáját, a támogatá
sát, akik lehetővé tették, hogy ez a tábor egyáltalán legyen, s mindazoknak, 
akik tevőlegesen is részt vettek az egy hetes munka kiszolgálásában: köz
munkások, takarítók, konyhai segítők, városunk intézményeinek iránytói, 
vezetői és munkatársaik. Máriapócs jó hírét vitték a résztvevők az ország kü
lönböző pontjára, remélve és bízva abban, hogy a következő évben ismét itt 
lesz a nagy találkozás a színházi munka reményében!

Vona Éva

KULTURÁLIS KÖZPONT HÍREI
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Országos Roma kulturális vetélkedőn vettek 
részt a pócsi cigánygyerekek. Amivel felkészültek, 
mint egy főpróbaként, a Nemzetiségek Házában 
adták elő. Közönségük magját a Ceferino Intézet 
kép zésén éppen Máriapócson tartózkodók alkot
ták, de kíváncsi volt a gyermekekre a görögországi 
Manel Nin püspök atya is, aki néhány napot Má
riapócson töltött Grunda Dávid pappá szentelése 
kapcsán. Vendégünk volt Papp Bertalan polgár
mester úr is, Orosz István kegyhelyigazgató atya, 
az egyházmegyei cigány pasztorációs referensi fel
ada tokat ellátó feleségével együtt. A programot 
mintegy hatvanan látogatták meg. Nagy öröm szá

munkra, hogy a nyírkátai Együtt Segítsünk Egy
máson Egyesület és a Pharne Cherhaja Hagyo
mányőrző Néptánccsoport is elfogadta a meghívá
sun kat. Mindig tanulunk egymástól: hitet, közös
séget, szeretetet erősítünk. Ez a „főpróba” remekül 
sikerült. Bizonyítja ezt az is, hogy a Biriben meg
rendezett versenyen szép eredményekkel szerepel
tek gyermekeink. 

Roma Tánc és Zene kategóriában általános 
is kolai korosztályban: III. helyezést ért el HOR-
VÁTH VIRÁG. • Roma Tánc és Zene kategóriá
ban középiskolás korosztályban: III. helyezést ért 
el FARKAS ERIK. • A Roma Műveltségi verse

nyen különdíjban részesült Roma Tánc és Zene 
általános iskolai korosztályban: FARKAS DZSE-
NIFER.

Roma Irodalom kategóriában emléklappal ju
talmazták: Csordás Dorinát, Fürtös Ketrint, Für
tös Natáliát, akik cigány népmeséket tanultak meg 
erre az alkalomra. A felkészülés heteket vett igény
be. A produkciók előtt ugyanis vetélkedőt tartot
tak, amelyre több tízoldalas felkészítő tananyagot 
küldtek ki a nevező csapatoknak. Köszönet a tü
relemért a felkészítőknek, a szorgalomért, kitartá
sért a gyermekeknek! 

Remek hangulatban, tanulással, játékkal, a 
leg különbözőbb alkotó foglalkozásokkal telt a 
Nyír egyházi Egyházmegye fenntartásában Mária
pócson működő Nemzetiségek Házának idei első 
tábora. Az első napon Papp Bertalan polgármes
ter úr és Orosz István kegyhelyigazgató atya is kö
szöntötte a táborozókat. A második napon pedig 
ellátogatott a gyerekek közé Szocska A. Ábel püs
pök atya! Üveg, és arcfestés, hűtőmágneskészí
tés, rengeteg játék és vetélkedő tette színessé nap
jainkat. 

Speciális pirotechnikai eszköz segítségével 
meg tanulhattak fába mintákat égetni, az étkezé
sek előttiutáni imádságot már énekelve is tudják 
a gyerekek! Volt szerencséjük a kegytemplomban 
kóruséneket is hallgatni. Utolsó nap pedig a Pócsi 
gyógyvizes medencében hűsölni. Köszönettel tar
tozunk minden önkéntes segítőnek: Grunda Dá
vid atyának, Magyar Richárd papnövendéknek, 
Papp Rozika tanárnőnek, Bényeiné Valikának és 
Horváth Biankának. Köszönjük, hogy megterem
tette a lehetőséget, az anyagi hátteret Orosz Rita 
nénin keresztül a görögkatoliks püspökség! A má
sodik táborba augusztus elejére még több gyer
mek jelentkezett. A soksok fejlesztő program, a 
kézműveskedés, a játékok mellett, amelyeket az 
első tábor során is élvezhettek a gyermekek, ezút
tal két különlegesség társult: a tanulásra bíztatták 
a debreceni roma szakkollégiumból érkező egye
temi hallgatók a mi kis diákjainkat. Ezek a cigány 

fiatalok az élő példái annak, hogy van kitörési le
hetősége a nehezebb körülmények közül érkező 
fiataloknak is, ha elszántan, szorgalommal igye
keznek elérni kitűzött céljaikat. A tábor lezárása 
ezen írás születésekor még előttünk áll, de ezút
tal az is különleges lesz: Máriapócson találkoznak, 
tuzséri, hodászi, kántorjánosi cigány közösségek a 
mi táborozó gyermekeinkkel. 11 órától Parakliszt 
imádkozunk a templomban, ebéd után pedig rö
vid „Ki mit tud?”dal szórakoztatjuk egymást.

Szeptember 1jén TANÉVKEZDŐ CSALÁDI 
NA POT tartunk! A részleteket rövidesen ismer
tetjük a közösségi házba járó gyermekek szüleivel. 

Horváthné Varga Aliz  
Roma Közösségi építő civil-szervező

Sikeresnek mondható eredményt ért el az el
múlt bajnoki szezonban a Máriapócsi Labdarú
gó Klub. A nyár elején befejeződő megyei II. osz
tályú bajnokságban derekasan helyt állt a csa
pat. Az Önkormányzat biztosította a működéshez 
szükséges feltételeket, sőt nagy terhet vett magá
ra, amikor úgy döntött, hogy mobillelátót épít, és 
egy modern eredményjelző táblát is felállít a pá
lyára. Sajnos eközben (az időközben lemondott  
el nökség), olyan játékosokat hívott más 
te lepülésekről focizni Pócsra, akik csak je
lentős anyagi ellenszol gáltatásért játszot
tak volna! Mivel az elnökség nem talált 
szponzo ro kat, csak az Önkormányzat
tól vár ta volna a több milliós támogatást.  
Má riapócs Város Képviselő–testülete úgy 
döntött, hogy továbbra is működteti a fo
cit, de elsődlegesen a pócsi fiatalok szá
mára. Sajnálatos tény, hogy a leköszönő 
elnökség tevékenysége folytán az Ifi csa

pat já tékosai eligazoltak máshova, illetve abbahagy
ták a labdarúgást. Ez a tény szomorú és sajnálatos.  
Egy a focit szerető kis közösség, egy új csapat szer
vezésébe kezdett, melyben számítanak minden má
riapócsi focizni akaró sportolóra. A csapat készül 
az őszi megyei III. bajnokságra.

HAJRÁ MÁRIAPÓCS!

Horváth Gábor • Bodolai Richárd • ifj. Papp Zoltán 

Horgász Hírek

2018.08.04.én rendezte a Máriapó
csi Horgász Egyesület a 10 órás pontyfogó 
horgászversenyét!

A versenyzők a nagy meleg ellenére is 
szép számban jelentek meg.

A díjazottak: 
1. Doviscsák Sándor 
2. Kovács Zsolt / Simon István 
3.  Porcelán György, aki egyben  

a legnagyobb halat is fogta!
Gratulálunk valamennyi díjazottnak!

XII. Máriapócsi  
Horgász Tábor

2018.08.0304.én rendezte meg a Má
ria pócsi Horgász Egyesület a nagy sike
rű horgásztáborát. Az idei esztendőben 15 
gyerek részvétele mellett izgalmas progra
mokon vehettek részt a gyerekek! Számos 
fogás mellett sok nagyhalas szakítás után 
mondhatni, hogy horgászfogásokban ered
mé nyesen zárult a két nap, ahol a gyerek 
megismerhették a horgászat szabályait, az 
úszós horgászat alapjait.

Gratulálok a kitartásért, jövőre ismét 
találkozunk!

Köszönet valamennyi támogatónak és 
se gítőnek!!!

MÁRIAPÓCS – NEMZETISÉGEK HÁZA

Görögkatolikus „COLOR” tábor a Nemzetiségek Házában

MÁRIAPÓCSI LABDARÚGÓ SPORTKLUB HÍREI



8. A OSZTÁLY 
Bak Gabriella • Bodolai Szabolcs • Filep Eszter • Horváth Gábor 

Iváncsik Panna • Mózer Zsolt • Németh Máté • Orosz Kitti • Serbán Krisztina 
Tóth Lilla • Vajda Bence • Varga Szintia • Virág Tamás 

Osztályfőnök: Jevcsák István

8. B OSZTÁLY
Bódi Vivien Beatrix • Deák József • Farkas Viktória Marianna
Fürtös Patrik • Horváth Balázs Attila • Horváth Szabolcs
Horváth Szimonetta • Németh Viktória • Rézműves Adrián László
Osztályfőnök: Dávida Edina

A 2017/2018-as nevelési év legfontosabb 
ese ménye június 2-án a nagycsoportosok év-
zá róval egybekötött ballagási ünnepsége volt. 
A nagycsoportosok közül 10 gyerek búcsú-
zott az óvodától, ők már iskolába készülnek. 
A ballagási ünnepségen a szülők, Mosolygó 
Tamás lelki igazgató vezetésével megáldották 
a gyermekeket és egyben hálatelt szívvel kö-
zösen kértük a Kegytemplomban az Istenszü-
lő Szűz Mária oltalmát rájuk, hogy ahogyan 
eddig óvta őket, ezután is, mint égi édesanya 
gondoskodó tekintetével kísérje, s járjon köz-
ben értük.

Június 5én gyermeknapi kirándulást szer
veztünk Poroszlóra. A nap mozgalmasan telt, 
első állomás az Aranyosi Dombi Udvarház ahol 
egy működő poroszlói családi gazdaság bemu
tatása történt 400 különféle állat – csacsi, ló, 
szür ke marha, sertés, juh, magyartarka, liba, 
ka  csa, kutya, macska…, megetettük az állato
kat, megsimogattuk, zsíros kenyér partival zá
rult az udvarház megtekintse. A következő ál
lomás a néhány kmre lévő Poroszlói Tisza Tavi 
Ökocentrum. Az élményekkel teli, hosszú nap 
végén fagyival hűsöltünk Nagykálló főterén.

Június 9én az Egyházmegye által megren
dezett Futózarándoklaton az ovisok és szüleik 

is szép számban bekapcsolódtak, köszönjük, 
hogy aktív részesei voltak ennek a napnak.

Június 18án kezdődött az összevont cso
porttal működő nyári óvoda. A gyermekeknek 
a nagy meleg ellenére is próbáltunk tartalmas 
programokkal színesíteni napjaikat. Játszot
tunk a Noé Bárkánál, a Civilek háza játszóteré
nél. Egy teljes délelőttöt töltöttünk Rabócsi Tibi 
bácsi meghívására a Rabócsi Ringen. A Kegy
templomba is ellátogattunk ahol elénekeltük az 
év folyamán tanult énekeket. A melegben jól 
esett a finom fagyi, dinnye, üdítők melyet kö
szönünk a dolgozói és szülői felajánlóknak.

A nyári zárva tartás augusztus 6án kezdő
dött. Jelenleg a nyári munkálatok zajlanak. Az 
udvari fajátékok teljes festése, homokozók fel
töltése, belső festések, nagytakarítás az egész 
épületben. 

A kiscsoportos óvodapedagógusok augusz
tus 27–29ig látogatják meg otthonukban a le
endő kiscsoportos gyerekeket. A következő ne
velési év szeptember 3án kezdődik.

A következő évben a csoportok beosztása:
Lelki igazgató: Mosolygó Tamás. Kiscso

por tos óvodapedagógusok: Csekk Jánosné, 
Po povics Jánosné. Középső csoport: Pályu 
Györgyné, Lazók Barbara. Nagycsoport: Fibi 
Gyuláné, Porcelán-Ványi Melinda.

A nevelőtestület és a dolgozók nevében kí
vá nok tartalmas, élményekkel teli nyarat és 
soksok pihenést.

Porcelán-Ványi Melinda
intézményvezető

Ballagó gyerekek névsora:
Balog Alex • Boros Attila Rikárdó

Fürtös Kamilla • Moldován Elizabeth
Oláh István Krisztofer • Poczók Leila Klaudia

Poczók Miklós Gábor • Szarka Máté
Takács Zsanett • Turró Zsolt
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ÉKES VIRÁGSZÁL GÖRÖGKATOLIKUS ÓVODA

Dudás Miklós Görögkatolikus Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Egyesületünk egy napos kirándulást szervezett To
kajba. Remek időt fogtunk ki, igaz, hogy Tarcalon az Ál
dó Krisztus szobrot nem tud tuk megnézni, mert ott el
ka pott bennünket egy nagy zuhé. A városnéző busszal 
meg néz het tük Tokaj régi utcáit, nevezetességeit egy ki
csit tájékozottabbak lettünk. A hajókirándulás ideje alatt 
szemerkélt az eső ennek ellenére mi jól éreztük magun
kat. Finom halászlevet fogyasztottunk s megkóstoltuk a 
Tokaji Furmintot is. Befejezésként a kállósemjéni Kállay 
Kúria kiállítását néztük meg, ekkor volt a Múzeumok éj
szakája. Ősszel folytatjuk. 

Balázs Csabáné V.E.E. elnöke

TISZA PARTJÁN...

Az idei évben az iskolában pályázati forrásoknak köszönhetően több tábor is megvalósult. A szünidőt a június 18án a Bentlakásos környezetvé
delmi tematikus alkalom, és Napközis környezetvédelmi tematikus alkalom valamint a Hittan tábor indította. Június 25től újabb két  táborral leptük 
meg a gyerekeket: Napközis művészeti tematikus alkalommal, és a Délbaranyai utazással. Nagyon nagy sikert aratott az úszásoktatás és az idei év
ben megrendezett bringás vándortábor is. 

BÚCSÚZIK a 2017/2018-as tanév, s ezzel együtt a 8. évfolyam:
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A szolgálat első féléve igen mozgalmasan telt. 
Ebben az időszakban került sor az éves jel ző rend
szeri tanácskozásra, valamint 2 esetben szakma
közi értekezlet megtartására. A Szolgálatnak és a 
Jelzőrendszeri tagoknak a kapcsolata továbbra is 
kifogástalan, jól együttműködünk, igyekszünk a 
problémákat azonnal feltárni, és orvosolni. Köte
lező önkormányzati feladat a hal mo zottan hátrá
nyos helyzetű gyermekek szünidei étkeztetésének 
biztosítása. Ebben segítséget nyújt a Család és 
Gyermekjóléti Szolgálat is, szabadidős program 
szervezésével. A tavaszi szünetben a Nemzetisé
gek Háza koordinátorával közösen, a gyermekek
kel asztaldíszt készítettünk és tojásokat festettünk 
a húsvéti ünnepekre. A gyermekek mindig na
gyon szívesen kapcsolódnak be a kézműves fog
lalkozásokba, és örömmel viszik haza szüleiknek 
az általuk elkészített munkákat. Ez év júliusában 
is sor került játszóház szervezésére az óvoda étke
zőjében, mely augusztus hónapban is folytatód
ni fog. Igyekszem még több gyermeket bevonni 
a remek csapatépítő játékokba. Településünkön 
továbbra is folytatódik a Rászoruló Személyeket 
Támogató Operatív Program (RSZTOP). Azok 

a családok, akik 0–3 év közötti gyermeket ne
velnek, a kiskorúak intézményi ellátásában nem 
ré szesülnek, valamint rendszeres gyermekvédel
mi kedvezményre jogosultak, azok havonta egy 
alkalommal élelmiszeradományt kapnak. 2017. 
szeptemberétől azok a személyek is hozzájuthat
tak az élelmiszercsomaghoz, akik a terhességük 
12. hetét betöltötték, továbbá, ha önmaguk, vagy 
valamelyik családtagjuk foglalkoztatást helyette
sítő támogatást (FHT) vett igénybe. 

2018. júliusában és augusztusában (a nyá
ri szünetben) a 7–14 éves korosztály is részesült, 
illetve részesül az élelmiszercsomagban, a krité
rium esetükben a rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményre való jogosultság. Július hónapban 
a csomagok kiszállításában, valamint az értesítő 
levelek kihordásában is nagy segítséget kapott a 
szolgálat az önkormányzattól. A csomagosztáson 
Papp Bertalan polgármester úr is jelen volt, se
gítségét ezúton is külön köszönöm. Egy esetben 
került még sor élelmiszer csomagosztásra, me
lyet a megváltozott munkaképességű, és alacsony 
nyugdíjjal rendelkező személyek számára osz
tottunk ki. A csomagra az jogosult, aki szociáli

san rászoruló megváltozott munkaképességű, és 
rendkívül alacsony jövedelmű időskorú személy, 
amennyiben legfeljebb a mindenkori nyugdíjmi
nimum 130 %ának megfelelő havi jövedelemmel 
rendelkezik: rokkantsági vagy nyugellátásban ré
szesülő, továbbá időskorúak járadékában része
sülő személy, aki tartós bentlakásos ellátást nem 
vesz igénybe.

 Dr. Kissné Bunya Katalin családsegítő

2018. augusztus 3-4-5-én a Máriapócsi Nyugdíjas Egyesület szervezésé-
ben Kárpátalján jártunk. Programunk: történelmi emlékhelyek, nevezetessé-
gek megtekintése volt. A szervezés jól sikerült. 

A Máriapócsi Nyugdíjas Egyesülete tagjain kívül helyiek és a Pócspetri 
Nyugdíjas Egyesület több tagja is velünk együtt utaztak. Nagy reménnyel és sok
sok kíváncsisággal indultunk péntek reggel Sitku Béla buszsofőrrel. 50 személy 
vett részt a kiránduláson. Az első meglepetés a határon ért bennünket, ahol az 
ijeszt getések ellenére egy óra alatt átjutottunk.  A határ túloldalán már várt ben
nünket id. Molnár László idegenvezető. Innen már az ő irányításával váltottunk 
pénzt, és indultunk tovább. A munkácsi vár, volt az első emlékhely, amit meglá
togattunk. Aztán elindultunk a Kárpátok bércei között és hallgattunk történel
mi eseményeket, amit Laci bácsi pontról pontra olyan szépen adott elő, mintha 
leírást olvasna, de nem olvasta, 
hanem mondan dó ját még ver
sekkel is színezte. Nekünk a lát
ványtól eszünkbe jutott Petőfi 
Sándor verse „Mit nekem te zor
don Kárpátoknak, Fenyvesekkel 
vadregényes tája! Tán csodállak, 
ámde nem szeretlek, S képzetem 
hegyvölgyedet nem járja.”  Való
jában a most felújított olimpiai 
úton haladva két oldalról hegy
szirtek övezték a tájat, s rajtuk a 
fenyők úgy látszottak, hogy az 
égig érnek, a felhőbe kapaszkodnának. Ilyen gidresgödrös szerpentinen jutot
tunk 1500 méter magasságig busszal, onnan még 800 méterrel feljebb lévő Ve
reckei hágóra. Persze a történelem órája ennek is megvolt a hágón. Szállásunk 
Volócon volt a Viktória panzióban. Vacsorát és reggelit kaptunk. Másnap nyolc 
óra kor indultunk tovább a Szinevéri tóhoz. Csodálatos látványban volt részünk, 
de előtte még megnéztük a Sipot vízesést, ami télen síparadicsomként működik. 
A Szinevéri tó a nemzeti park területén található 1700 méter magasan. A busztól 
sokan gyalog tették meg a még feljebb lévő tóhoz az utat. 

A csodálatos látvány mellett, kíváncsian hallgattuk Laci bácsit, mert olyan 
eseményeket mondott minden emlékhelyen, amit eddig csak nagyon apró betűs 
leírásokból tudhattunk. Például málenkij robotnak emléket állító Szolyvai em
lékpark és siratófal áldozatainak történetét. Elmondásából átéreztük Kárpátaljai 
magyarság nehéz helyzetét és azt, hogy sajnos a látszat ellenére nem sok minden 
változott. Mert megindult ugyan az építkezés, de kormány szinten nem kap ez a 

terület segítséget. A nap végén megtekintettük a Nagyszőlősön található Perényi
kas télyt. Este elég későre értünk Csetfalvára a Dorottya panzióba. Ez már magyar 
lakta terület és úgy is fogadtak bennünket, mint testvéreket. A vacsora után még 
meglepetés műsorral szórakoztattak bennünket s a végén még nutellás palacsin
tával kedveskedtek a csoportnak. Az udvaron lévő medencét páran próbálták ki, 
mert sajnos nem maradt rá idő. Bőséges reggelit kaptunk és még úti csomagot is. 
Nagyon nagy élmény volt ez megkoronázta az eddigi két napunkat. Innen a temp
lomba vezetett az utunk, ahol még egy misén is részt vettünk. S amikor a miséző 
pap megkérdezte, hogy honnan jöttünk válaszunk után azt mondta „ezért marad
nak hát itt a misén, mert Máriapócsiak”! Tiszteletünket tettük a Tiszaújlaki Em
lékműnél, majd innen a piacra indultunk és a két és fél napi történelmi eseménye
ket felidéző és természeti csodákat megtekintő túra után lehetőségünk volt a Be
regszász belvárosát megtekinteni és a piacról vásárfiával hazaindulni. 

Elköszöntünk Laci bácsitól, 
aki egyébként Beregszász mel
lett, Benén lakik, s indultunk a 
ha tárra hazafelé. Ott egy kicsit 
keserű szájízzel kellett tudomá
sul vennünk, hogy két órától hat 
óráig álltunk. De aztán semmi 
probléma nem volt a csomagát
vizsgálások után jöttünk haza
felé. Nagyon sok élmény, barát
ság, együttérzés kötötte össze az 
ötven embert. Jó kis közösség
gé alakultunk a végére. Remé

lem lesz még lehetőségünk még megismerni a környező szomszédos barátain
kat. Végül szeretnénk köszönetet mondani Vonáné Pásztor Évának, aki ennek az 
egésznek a kitalálója volt. Hiszen ő írta a pályázatot is, s mint gyermekét kísérte 
végig az eseményeket. Mi nyugdíjasok már félünk az internetes intézkedésektől. 
Ő ügyesen bonyolított mindent átutalásokkal, telefonbeszélgetésekkel, szervezés
sel. Köszönjük, és persze kérjük, hogy maradjon továbbra is segítőnk. Köszön
jük Sitku Béla buszsofőrnek, hogy megtapasztalhattuk rátermettségét, és végte
len türelmét.  Olyan nyugalommal, hozzáértéssel kúszott felfelé a gidresgödrös 
szer pentinen, hogy a szeme se rebbent. Kívánunk további sikeres utakat és Isten 
áldását a munkájára. S végül köszönöm nektek barátaink, hogy jöttetek velünk, 
s együtt tekinthettük meg ezt a csodálatos látványt, remélem mindenki megelége
désére, hálát adunk a Pócsi Szűzanyának hogy itthon vagyunk. 

Vona Péterné elnök

Beszámoló a Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat munkájáról

A MÁRIAPÓCSI NYUGDÍJAS EGYESÜLET KÁRPÁTALJÁN JÁRT



A nyári hónapok beköszöntével számtalan színes programok kerül-
tek lebonyolításra Intézetünkben.

Május hónap végén a Betegek és Gyógyítók országos zarándoklatán 
együtt imádkoztunk a Szent Liturgián Nemzeti Kegyhelyünkön. A Tokaji 
Idős korúak Otthona meghívására vidám, szórakoztató vetélkedőn vettünk 
részt, melyről kellemes élményekkel tértünk haza! 

Nemcsak lakóinknak, hanem dolgozóinknak is lehetőség volt a kikapcso
lódásra. A Dudás Miklós Görögkatolikus Két Tanítási Nyelvű Általános Is
kola és Alapfokú Művészeti Iskola meghívására bekapcsolódtunk a Kihívás 
Napjára szervezett rendezvénysorozatba! 

A programok folytatatásaként lakóink az Intézmény kertjében leszüre
telték a levendulát, melyből asztali díszek, és illatosító párnácskák készültek.

A Máriapócsi Kulturális Központ által szervezett Zsiráf tábor foglalko
zásába is nagy szeretettel kapcsolódtunk be. Lakóink ötletes ajándéktárgya
kat készítettek a táborban résztvevő gyerekekkel. A vidám és jó hangulatban 
töltött nap végén közösen fogyasztottuk el a kemencében készült, pizzát és 
kenyérlángost.

A Máriapócsi Idősek Otthona Lakóiért Alapítvány jóvoltából elláto
gattunk a Nyíregyházi Állatparkba. A kellemesen töltött délelőtt után kicsit 
meg fáradva, de annál nagyobb élményekkel tértünk haza. Természetesen 
ezen időszakból nem hiányozhatnak a vidám hangulatú szalonnasütések, le
csófőzések, vetélkedők, ismeretterjesztő előadások, név és születésnapi kö
szöntések sem.

Andicskuné Császár Anna
Szociális munkatárs és foglalkoztatás-szervező
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II. JÁNOS PÁL PÁPA IDŐSEK OTTHONA HÍREI

Házasságkötések
Vajda Sándor és Szedlák Hajnalka

Bényei Gábor  
és Bányász Klaudia Szandra

Pető Lajos és Horváth Zsuzsanna

Kovács Imre és Illár Ildikó

Brizsák Attila és Brizsák Olga

Lakatos József és Dajka Ilona

Varga István és Horváth Angéla

Linzenbold Balázs 
és Gencsi Hajnalka

Elhunytak
Borsi Sándor

Brenner Béláné
Csekk Mihályné
Gurzó Mihályné

Horváth Barnabás
Horváth Józsefné
Konzili Ignáczné
Kusnyér Jánosné
Lucza Mihályné
Pályu Györgyné

Schrankó Gyuláné
Tóth Jánosné

Zelenyák Istvánné

Balogh Jenő
An.: Balogh Erzsébet

Gólyahírek Az irodámban köszön
töttük Dr. Bodnár Zsuzsanna 
jegy zőnővel Iváncsik Panna 
most ballagott tanulót. Panna 
az egyedüli, a most ballagók 
kö zül, aki 8 éven keresztül ki
tűnő tanulmányi eredményt 
ért el. További tanulmányai
hoz sok sikert és jó egészséget 
kívánunk!

Papp Bertalan 
polgármester

Máriapócs szülötte An-
dics ku Ivett az ELTE Cheer 
Team csapatával második he
lyezést ért el a kínai világver
senyen 15 ország háromezer 
sportolója közül. Gratulálunk 
az eredményhez kívánunk 
ne ki további sok sikert. 

Júniusban Papp Bertalan polgármester úr meghívására leszűrhettük a máriapócsi cukorbeteg lakos
ságot. Magyarországon évente közel 8000 végtagamputáció történik a cukorbetegség szövődményei miatt. 
Rendszeres szűrővizsgálatokkal, betegoktatással, időben megkezdett kezeléssel ezeknek az amputációknak 
legalább a fele megelőzhető lenne. Tudtommal hasonló, teljes településre kiterjedő szűrés még nem történt 
az országban. Örülök, hogy polgármester úr elsők között ismerte fel ennek szükségességét, és segített a vizs
gálat megszervezésében.

Természetesen dr. Kiss Lajos háziorvos segítsége nélkül nem lett volna 50% feletti a részvétel, és nem 
lehetne követni a kiszűrt betegek sorsát. Hálás köszönetem Biriné Mika Borbála nyíregyhá zi podiáternek és 
Juhász Judit asszisztensnek az áldozatos munkájukért! 17 betegnél találtunk komoly vérkeringési zavart, és a 
leszűrt betegek több mint felénél kezelendő érzéskiesést a lábakon. 

Re mélem, a szűréssel Máriapócson jó pár végtagot megmenthettünk. És remélem, a szűrést is megismé
telhetjük valamikor…

Dr. Kökény Zoltán adjunktus
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Ruszin tábor

Számítógépes képzések a könyvtárban

Motoros találkozó

Kihívás Napja

Zsiráf Tábor

Francia est

Rúzsa Magdi koncert




