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A tartalomból:

A Pócsi Karácsony 1997-ben került először 
meg rendezésre. Az elmúlt húsz évben sok ön-
kén tes szereplő vett részt a létrejöttében. Min-
den évben kicsit más, kicsit szebb betlehemes 
játékkal várják a szereplők az ország minden 
tájáról Máriapócsra érkezőket, hogy Jézus szü-
letését közösen ünnepeljük. A fellépők között 
van nak, akik már 18 éve vesznek részt benne 
(Mikula György, Bukta Mihály), és van, aki az 
elmúlt húsz év alatt rendezőjévé vált a műsor-
nak (Tamás László). Vannak, akik gyerekként 
kezdték a szereplést, és immár felnőttként vesz-
nek részt az ünneplésben. A műsor évről évre 
új dalokkal és újabb technikai eszközök hasz-
nálatával válik egyre színesebbé. Így volt ez 
2017 karácsonyán is. A görögkatolikus atyák 
vezetésével a közeli és távoli településekről gya-

logosan ideérkezőket Orosz István kegyhely-
igazgató és Papp Bertalan, Máriapócs város 
polgármestere köszöntötte. Gyönyörű énekkel 
színesítette a műsort Májer Zsuzsa Mária sze-
repében, továbbá Kulánda Anita és Tóth And-
rás, Papp Bettina, Papp Gergely, Tamás Éva és 
Tamás László. A pásztorok szerepében Tamás 
Lászlót, ifj. Tamás Lászlót, Mikula Györgyöt, 
Bukta Mihályt és Tamás Lászlónét láthattuk. A 
királyokat Pályu György, Gorcsa György, Má-
jer Attila, Grunda Dávid alakította. Fogadós-
ként Ács Sándor és Tulipán Antalné lépett fel, 
az összekötő szövegeket most is Subecz György 
tolmácsolta. 

Első fellépőként Kerecseny Kristóf verssel, 
Grunda Dávid királyként mutatkozott be. Va-
lamennyi szereplő hetek óta lelkesen gyakorolt 

a fellépésre. Mikula György József szerepének 
élethű visszaadásáért még a szakállát is meg-
növesztette. A betlehemi játék után P. Szocska 
Ábel apostoli kormányzói ál dá  sával és szentelt 
fenyőággal térhettek haza az ünneplők. Ez úton 
is szeretnénk megköszönni, hogy az elmúlt 
húsz évben több hónapos készülődés és pró-
ba után a görögkatolikus egyház és az önkor-
mányzat támogatásával megrendezésre került 
a betlehemes játék, és minden ide érkező és itt 
élő család életét boldogabbá teszi! Nem tudunk 
eléggé hálásak, lenni a szervezőknek és szerep-
lőknek, a felajánlóknak a jelmezkészítőknek és 
az önkormányzat alkalmazottainak a Pócsi Ka-
rácsonyért! Kívánunk mindenkinek nagyon jó 
egészséget és kérjük, továbbra is tegyék lehető-
vé az élő betlehemes játék megjelenését!

Máriapócs Város Önkormányzata idén is ajándékcsomag-
gal lepte meg a városban található két idősek otthona lakóit. A 
karácsonyi hangulathoz illő csomagokat Vonáné Pásztor Éva és 
Miklóssy Andrásné képviselők Papp Bertalan polgármesterrel 
együtt adták át, melyet a lakók nagy örömmel fogadtak.

PÓCSI KARÁCSONY

Kovács Richárd Magyar Bajnok lett

Kovács Richárd a tavalyi évhez hasonlóan ismét a döntőbe jutott az 
ökölvívó OB-n, ezúttal a 64 kg-os súlycsoportban a címvédő Fodor Mi-
lán ellen lépett szorítóba. Az NYVSC Big Boxing versenyzője óriási csatát 
vívott, és a bajnokság egyik leglátványosabb meccsén egyhangú ponto-
zással győzött, ezzel magyar bajnok lett! Edzője Nagy Lajos. Gratulálunk!

Szociális támogatások 2017-ben

Máriapócs Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2017. november 
30-án megtartott ülésén módosította szociális rendeletét. Ennek értelmében 
szü  letési és házasságkötési támogatást biztosítunk. A helyi általános iskolába 
és helyi óvodába járó, máriapócsi lakóhellyel rendelkező gyerekek részére to-
vábbra is ingyenes étkeztetést teszünk lehetővé, óvodáztatási és beiskolázási 
tá mogatást nyújtunk. Karácsonykor élelmiszercsomaggal ajándékoztuk meg 
a település lakóit. A szociálisan rászorulók részére szociális tűzifa támogatást 
nyújt, mely januárban és februárban kerül kiosztásra.

FELHÍVÁS 

A Képviselő-testület a 104/2017. (X.11.) 
számú határozata alapján az  igények nek 
megfelelően térítésmente sen biztosít a má-
ria pócsi lakosoknak 60x100 cm nagyságú 
nemzeti zászlót.

Az igényeket a Polgármesteri Hivatal 
ügyfélszolgálatánál lehet leadni. Egy ház-
tartás egy zászlót kérhet. Igénylési feltétel, 
hogy a zászlót ki kell helyezni a lakás hom-
lokzatára.
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KÉPZÉSI FELHÍVÁS!

 ÉPÜLET- ÉS SZERKEZETLAKATOS, PÉK OKJ-S KÉPZÉSRE 
KERESÜNK JELENTKEZŐKET. 
Tájékoztató időpontja: 2018. február 9. péntek 13 óra 30 perc 
Helye: Kulturális Központ Máriapócs

ÚJ ÉPÍTÉSI SZABÁLYOK 2018-TÓL

A Településkép védelmi 2016. évi LXXIV. törvény értelmében Ma-
gyarország minden településének 2017. október 1-i határidővel meg kel-
lett alkotnia Településképi Arculati Kézikönyvét. Építészeti szemléletfor-
má ló célt szolgál a településképi rendeletet megalapozó, a települési kör-
nyezet megjelenését meghatározó jellemzőket és elvárásokat összefog-
laló településképi arculati kézikönyv. Nem kizárólag szakembereknek 
készül, elsősorban a települési döntéshozók és a lakosság tájékoztatását 
segítő, szemléletformáló kiadvány. A jogszabályok útvesztője helyett rö-
viden, lényegre törően, és mindenki számára érthető módon mutatja be 
egy közösség környezetalakítással kapcsolatos elvárásait. A kézikönyv 
célja a település fejlődésének, örökségének településképi és városszerke-
zeti szempontból történő bemutatása, valamint az eltérő karakterű tele-
pülésrészek lehatárolása és jellemzése. 2017. december 4–én lakossági 
fórum keretén belül ismerhette meg a lakosság a kézikönyvet Marosán 

Andrea főépítész tolmácsolásával. A kézikönyv elektronikus formában 
a mariapocs.hu honlapon, nyomtatva a Polgármesteri Hivatalban elér-
hető.

MÁRIAPÓCSI VÁROSÜZEMELTETÉSI KFT. 
ALAKULÁSA

A Képviselő-testület döntése alapján 100 %-os önkormányzati tu-
lajdonú Máriapócsi Városüzemeltetési Korlátolt Felelősségű Társaság 
alakult.

A képviselők egyhangú szavazással Bartos Anikót választották meg 
ügyvezetőnek. A Kft. városüzemeltetési feladatokat fog ellátni.

FELHÍVÁS!

Felhívjuk a lakosok figyelmét, hogy a kihelyezett szelektív hulladék-
gyűjtő konténereket rendeltetésszerűen használják! A háztartási szelek-
tív hulladékot a megfelelő színű tárolóba rakják! A szolgáltató jelzése 
szerint a Pápa téren lévő konténerek nem rendeltetésszerűen vannak 
használva, melyet az ott elhelyezett kamera is rögzít!

Szelektív hulladékgyűjtési időpontok: február 5., március 12., áp
ri lis 9., május 7., június 11., július 9., augusztus 13., szeptember 10., 
október 8., november 12., december 10.

2017-ben beadott, illetve folyamatban lévő pályázatok Máriapócson:

Projekt/Tevékenység megnevezése A pályázaton elnyerhető összeg

Római Katolikus Templom külső, belső felújítása  bruttó:   91.440.000,– Ft

Zöldváros kialakítása Máriapócson TOP-2.1.2-15-SB1-2016-00020 (a II. János Pál Pápa téren  
emlékpark kialakítása, illemhelyekkel, gazdasági épülettel, színpaddal, játszótérrel)   bruttó: 259.814.199,– Ft

Kerékpárút építése Nyírbogát–Máriapócs között TOP-1.2.1-15-SB1-2016-00019 
(Máriapócshoz tartozó külterületen, pihenővel) bruttó: 127.737.159,– Ft

A Nyírség turisztikai kínálatának integrált fejlesztése TOP-1.2.1-15-SB1-2016-00015 
(Szabadidőpark és Horgásztó környékének fejlesztése) bruttó:   21.274.000,– Ft

Mini bölcsőde létrehozása bruttó:     9.927.499,– Ft

Új temető kerítésének építése, rendezési terv, informatikai és biztonságtechnikai fejlesztések bruttó:   10.000.000,– Ft

Járdaépítés és felújítás bruttó:   12.000.000,– Ft

Külterületi utak karbantartásához gépbeszerzés bruttó:     6.500.000,– Ft

Sportpálya korszerűsítés: világítás, lelátó, eredményjelző bruttó:   26.000.000,– Ft

Összesen bruttó: 564.692.857,– Ft

Elbírálás alatt van a TOP 3.2.158SB1 Komplex energetikai fej
lesztés, melynek keretében hőszivattyús fűtés váltaná fel az óvo
da és az isko la meglévő elavult rendszerét. Az elnyerhető összeg 
263.371.785,– Ft.

Mint a felsorolásból is látható feladat ebben az évben is lesz bőven. 
2018. év végére a pályázatokat meg kell valósítanunk. Megújul a Pápa tér, 
a Horgásztó és környezete, új temető kerítést építünk, kerékpárral meg-
közelíthető lesz több környékbeli település.

A búcsúk által használt legforgalmasabb járdák, terek megújulnak. A 
járda felújítási programunk az Ófehértói utcával folytatódik. 

Mini bölcsődét nyitunk a településen (régi Hivatal megmaradt épü-
le te), melyre nagy igény van. A közmunkaprogramban tovább foly tat juk 
az értékteremtő feladatokat. 

Több mint 700 darab gyümölcsfát fogunk telepíteni és 3 hektár er-
dőtelepítésbe kezdünk. A betonoszlop és térkő gyártást folytatjuk, mert 
erre nagy lakossági igény mutatkozott az elmúlt évben. 

KEDVES MÁRIAPÓCSIAK!
A Most Élsz Egyesület a Fölművelési Minisztérium támogatásával, MÁSként is szelektál

hatsz címmel közös programot folytat a Dudás Miklós Görögkatolikus Két Tanítási Nyelvű Álta-
lános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolával és a Kulturális Központtal. 

A program során szelektíven gyűjtünk pet palackot, kupakokat, újságpapírokat, mindent, 
amit újra lehet hasznosítani. A kézműves foglalkozásaink alkalmával szeretnénk megformálni 
pet palackokból a máriapócsi fatemplomot. 

Ehhez kérjük a segítségüket, támogassák a diákok pet palack gyűjtését. 
Szeretettel várjuk önöket rendezvényeinken.     

Farkas Árpád, Most Élsz Egyesület elnöke
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December elsején ünnepeltük kisvárosunk várossá nyilvá
ní tásának 24 évfordulóját. A programokat Komiszár János 
dísz polgárunk csodás alkotásaiból álló kiállításának megnyi
tójával kezdtük. A nagyméretű festmények a II. János Pál Pápa 
Idősek Otthona aulájában lettek elhelyezve, melyet folyamato
san meg lehet tekinteni. 

A városi ünnepségünket megtisztelte Dr. Vitályos Eszter a 
Mi niszterelnökség Uniós Fejlesztésekért Felelős államtitkára, aki 
ünnepi beszédében Máriapócs értékeit is méltatta. 

„Itt Máriapócson is, az életünk, a létünk értelméről van szó. 
A magyar ember már csak olyan, hogy szereti a hazáját és még 
in kább szereti a szűkebb értelemben vett szülőföldjét. A falut, a 
várost, ahol született, felcseperedett, ahol óvodába, iskolába járt. 
Ahol először rácsodálkozott a világ szépségeire. Ahol ismerős 
minden szomszéd, ahova ezer emlék köti. És ahol az ősök sírjai 
domborulnak. Máriapócs is olyan város, ahol számos család, nem 
ritkán több száz éves gyökerekkel bír. Ez olyan érték, amelyet nem 
lehet pénzzel mérni, és amelyet nem is helyettesíthet a pénz.

Szerintem ezért természetes, hogy a magyar ember ehhez ra-
gaszkodik. Ragaszkodik még akkor is, amikor nehéz az élet, ami-
kor sokkal könnyebb lenne felkerekedni és odébbállni, száz vagy 
akár ezer kilométerrel is messzebb.

De Önök nem ezt tették, és jól tették! Maradtak és olyan vá-
rost teremtettek maguknak, amelyet bizony ma már sokan meg-
iri gyelnek. És tudom, hogy most sem dőlnek elégedetten hát-
ra, hiszen további terveik, álmaik vannak. Azt gondolom, hogy 
a múltjuk garancia arra, hogy amit ez a közösség megálmodik, 
azt összefogással meg is valósítja. Abban is biztos vagyok, hogy a 
Kormányunk, lehetőségei szerint, a továbbiakban is segíteni fog-
ja Önöket abban, hogy valóra válthassák álmaikat. Azzal ugyan-
is nem csak a város, hanem egész Magyarország, a magyarok 15 
milliós nagy közössége is gyarapodik.

Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Máriapócsi Polgárok!
Én mindehhez szívből gratulálok és kívánok Önöknek, hogy 

töretlen szívvel, lélekkel és lelkesedéssel haladjanak tovább ezen 
az úton. Isten áldotta út ez, az bizonyos!”

VÁROSNAP

Máriapócs Város Önkormányzat Képviselő-testületének a városi kitüntetés és elismerés alapításáról, adományozásáról szóló
113/2017 (11.08.) határozata alapján 40 éves szolgálati idejük alatt végzett lelkiismeretes munkájukért 

önkormányzati elismerésben részesítette: Hajdu Mihályné és Páldi Jánosné óvodapedagógusokat,
Máriapócsért díszoklevélben részesítette: Zelenyák Ferencnét hivatalsegédet és Mester Miklósné orvos írnokot

Dr. Simon Miklós országgyűlési képviselő és Baracsi Endre a Megyei Közgyűlés alelnökének köszöntője után 
önkormányzati elismerések átadására került sor

Az ünnepi műsorban közreműködtek a Kis rózsafa citerazenekar és a Debreceni Délibáb Nótaegyesület 
Botos Lajos Népi Zenekarának kíséretével
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Október 2-án tartotta városunk önkormány-
zata az Idősek Világnapja rendezvényét. A Du-
dás Miklós Görögkatolikus Két Tanítási Nyelvű 
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 
Kis rózsafa citerazenekar játéka, a gyerekek ál-
tal előadott versek színesítették a műsort. A kép-
vi se lő-testület Papp Bertalan polgármester veze-
tésével, verssel és énekkel köszöntötte, majd Tö-
rök Im re és Ilike vidám verssel szórakoztatta az 
időse ket. 

A Városi Könyvtár 2017-ben is csatlako-
zott a Móricz Zsigmond Megyei Könyvtár Or-
szágos Könyvtári Napok programjaihoz. Az egy 
hét alatt előadással, vetélkedővel, totóval, jógá-
val, könyvtári órával, könyves hétvégével vártuk 
a lá togatókat. A rajzfilmünnep keretében az alsó 
tagozatosok a KAFF című díjnyertes animációs 
filmet nézhették meg. 

November 15-én, szerdán az általános isko-
lásoknak tartott előadást Incze Zsuzsa a Csellen-
gők volt műsorvezetője, aki az előadások alatt 
felhívta a gyerekek figyelmét mindennapi veszé-
lyekre, és a segítségkérés módszereire. Novem-
ber és december hónapban könyvtári órákkal és 
kéz műves műhelyfoglalkozásokkal vártuk az is-
kolásokat. A gyerekek az ünnepi készülődés al-
kalmával mikulásváró figurákat, karácsonyi dí-
szeket, ablakdíszeket készíthettek. 

December 8-án városunkban adott koncer-
tet a világhírű MINTHA zenekar. 15 órakor az 
iskolások 17 órakor a felnőttek hallhatták zenei 

összeállításukat. Népdalok, karácsonyi dalok, 
ünnepi versek zenés feldolgozása elhangzott, szá-
mos hangszer kíséretében, változatos ze nei fel-
dolgozással. A zenekar tagjai képzett nép ze né-
szek, furulya és gitárművészek (Feledy-Ba csik 
Ág nes, Veress Kinga, Kis József, Somorjai Lehel, 
Sza bó Péter). 2012-ben álltak össze, hogy a nép-
zenét különleges reneszánsz módon dolgozzák fel 
és szerettessék meg a kicsikkel és nagyobbakkal 
egyaránt. Köszönjük Nagyné Béres Andrea igaz-
gató asszonynak a koncert szervezését!

A 2017–es évet jó hangulatú szilveszteri bál-
lal zártuk. 

Tervek az új esztendőre:
2018-ban változatos kínálattal várjuk a vá-

roslakókat. Folytatódik a Fodorinda Táncház 
programunk, a következő időpontokban: 2018. 
ja nuár 20. szombat 18 óra, február 03., március 
03., április 14., április 28., május 05., május 19., 
június 02., június 16. A gyermek és felnőtt tánc-
házat Balogh Tamás vezeti, muzsikál a Görice 
Zenekar. Belépés díjtalan, hiszen a projektet az 
NKA támogatja.

Több pályázatot is sikerült megnyerni az idei 
évre, így rendezvényekkel és táborokkal várjuk a 
látogatókat. Ízelítő a programokból: Január 22-
én irodalmi műsorral ünnepeljük a Magyar Kul-
túra Napját.

Február 16-án 15 órától Dr. Obbágy László 
görögkatolikus teológus „Szerelmünket Isten 
ölén élni” címmel tart előadást a házasság hete 
alkalmából. Február 17-én Roma kulturális nap, 
április 11-én közös program a Most Élsz Egye-
sülettel, április 28–május 1. Héthatár ifjú sá gi 
fesz tivál kerül megrendezésre.

Vonáné Pásztor Éva

Horváth Alexandra máriapócsi fiatal 2015ben kezdte meg tanul
má  nyait Nyírbátorban, a Mátészalkai Szakképzési Centrum Bethlen 
Gábor Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiumában szociá
lis gondozó és ápoló szakon.  Végzős tanulóként lehetősége nyílt arra, 
hogy szakmai tapasztalatait Spanyolországban gyarapítsa. 2017 októ
berében osztálytársával, Szabó Beatrix nyírcsászá
ri tanulóval együtt három hetes szakmai gyakorla
tukat Motrilban tölthették. Ezt a lehetőséget az Eu
rópai Unió Erasmus+ programja biztosította, mely
re az Empíria Nonprofit Kft. sikeresen pályázott.

A fogadó intézmény az Aprosmo Egyesület bent-
lakásos intézménye volt, ahol az értelmi fogyatékkal 
élő lakók ellátásában, gondozásában dolgoztak. A 
napi gondozási rutinfeladatokon túl részt vehettek a 
gondozottak szabadidős tevékenységében és fejlesztő 
foglalkozásain is. Feladataik változatosak voltak, ezál-

tal tudásuk sok új szakmai ismerettel bővült. Az intézmény nagyon kor-
szerű volt, az ott dolgozó fiatal szakemberek pedig vidámak és közvetle-
nek. A szakmai fejlődésen túl nagyon sokat tanultak a munkahelyi kul-
tú ráról, a spanyol szokásokról, életstílusról. Három hétig egy szép hotel-
ben lakhattak, bár a helyi ételekkel nehezen barátkoztak meg. Szabadidős 

programokkal, kirándulásokkal gondos kod tak arról, 
hogy a megismerjék és megszeressék a fo gadó ország 
kultúráját, a helyi szokásokat és embereket. Megmár-
tózhattak a tengerben, élvezték a nyári meleget. Meg-
ta pasztalhatták a repülés él mé nyét, de kellemetlen 
volt, amikor a 27 fokos Spa nyol or szágból megérkez-
tek a 10 fokos hazai őszbe. Itthon sem unatkoztak, hi-
szen hazaérkezésük után pár nappal már a szalagava-
tó ünnepség szép élményével gazdagodtak. Jelenleg 
minden energiájukat a szakmai vizsgára való felké-
szü lésre fordítják, amelyen – reméljük – eredménye-
sen szerepelnek majd. 

Kulturális Központ hírei

Szakmai gyakorlaton Spanyolországban

Nyugdíjas Egyesület hírei

2017. október 14-én, szombaton került megrendezésre a „Nem csak a húszéve-
seké” kistérségi nyugdíjas találkozó. A nyírgyulaji és pócspetri egyesület elfogadta 
meg hívásunkat és megtisztelt bennünket. A délután célja az ismerkedés és a helyi ér-
tékek bemutatása volt. Mindhárom egyesület nagy odaadással készült a fellé pés re. A 
nyírgyulajiak népdalcsokorral, a pócspetriek verssel, tánccal és férfikar által előadott 
citera–népdalcsokorral szórakoztatták a jelenlévőket. A rendezvényt megtisztelte Dr. 
Simon Miklós országgyűlési képviselő és Kiss András, a Civil Információs Centrum el-
nöke, a megyei közgyűlés képviselője is. A máriapócsi egye sü let tagjai vidám versekkel, 
dalcsokorral, nyugdíjas dalokkal léptek fel. Külön köszönjük a tagoknak, hogy a ren-
dezvényre ilyen szorgosan készültek, és finomabbnál finomabb süteményekkel várták a 
vendégeket. Az egyesület december 11-én tartotta a karácsonyi ünnepségét a Lelkigya-
korlatos és Zarándokházban.

Az évzáró rendezvényen karácsonyi dalokkal készültünk az elkövetkező ünnepre. A 
december 12-én 17 órakor tartott közmeghallgatáson beszámoltam az egyesület eddigi 
tevékenységéről és jövőbeni terveiről. 

Az egyesület tagjai nevében kívánok mindenkinek boldog új évet!   
    Vona Péterné elnök

Ruszin 
Nemzetiségi 
Önkormányzat 
hírei

A Máriapócsi Ru-
szin Nemzetiségi Ön-
kor mány zat megtar tot ta közmeghallgatását és a 
Hagyományőrző Ruszin Ka rácsonyát nyolcadik al-
kalommal. A Dudás Miklós Görögkatolikus Két 
Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Alapfokú Mű-
vészeti Iskola diákja, Szabó Kamilla verset mondott. 
Az ünnepségen részt vett a kegytemplom igazgatója, 
Orosz István atya. A műsor fénypontja a felnőtt em-
berek betlehemes játéka volt. Majd karácsonyi éne-
keket énekeltünk szaxofonkísérettel.

Ruszinkó Jánosné elnök



A 2017/2018-as nevelési évet felújítással 
kezd te az intézmény, hiszen szeptember má-
sodik hetében elkezdődtek azok a munkálatok, 
amelyekre a Nyíregyházi Egyházmegye pályá-
zata keretében került sor. Mindhárom csoport-
ban lecserélésre került a laminált padlózat, a 
tornaszoba is sportpadlózatot kapott. A mosdó 
he lyiségben a WC-t elválasztó falak is megújul-
tak. Az udvari játékok 1 db fészek hintával és 2 
db 3X3 méteres homokozóval bővültek. Tram-
bulint, több kismotort, biciklit, rollert, futóbi-
ciklit kaptunk az Egyházmegye eszközpályáza-
tának köszönhetően. Egyházi ünnepeink kere-
tében szeptember 8-án az Istenszülő születése 
ünnepén, majd szeptember 14-én A Szent Ke-
reszt felmagasztalása ünnepén a kegytemplom-
ban részt vettünk a gyerekekkel az ünnepi szent 
liturgián. Szeptember 13-án megtartottuk az 
évnyitó szülői értekezletünket, megválasztot-
tuk a szülői munkaközösség tagjait, akiknek az 
aktív tevékenységére az év folyamán többször 
is szükség lesz a különböző programokban. 
LEGO közösségi napot tartottunk szeptem-
ber 20-án, melyre a Lego munkatársai tömén-
telen mennyiségű legóval érkeztek a gyerekek 
nagy örömére. A nap mozgalmasan telt, hiszen 
a legózás és kézműves tevékenység után birtok-
ba vehették azt a kombinált mászókát a gyer-
mekek, melyet a pályázaton megnyert az intéz-
mény. Mindhárom csoport 27-én almaszedésre 
ment Hajdu Misi bácsi almáskertjébe, ahol ér-
kezéskor Ági és Marika óvó néni várta a gyer-
mekeket egy kis meglepetéssel. 

Októberben a Pedagógiai Szakszolgálat 
meg  tartotta a tanköteles korú gyermekek rész-
képesség mérését, melynek kiértékelése után 
elkezdték a munkát a fejlesztésre szoruló gyer-

mekekkel. Október 4-én az állatok világnapján 
az óvodás csoporttevékenységek után átsétál-
tunk az iskolába és megnéztük azokat a háziál-
latokat, melyeket Kerecseny Sára óvodás gyer-
mekünk szülei vittek megtekintésre az iskolá-
ba. Október 10-én részt vettünk az első gyer-
mekbérletes színházi előadáson melynek címe 
Makrancos Kata volt. A csoportbeosztások is 
ebben a hónapban alakultak ki, hogy melyik 
csoport mikor tevékenykedik a Nemzetiségek 
Házában. Köszönjük a lehetőséget, Alíz néni! 
Október hónapban nem maradhatott el a már 
hagyománnyá vált őszi baktai kirándulás, min-
den csoport nagyot sétált, játszott az erdőbe te-
lepített fa játékokon, őszi terméseket gyűjtött. 
Szintén e hónapban a nagycsoportos óvodá-
sokkal „Kukucskálón” vettünk részt a Dudás 
Mik lós Görögkatolikus Általános Iskolában, 
ahol a tanító nénik örömmel fogadtak és vezet-
tek körbe minket az intézményen, játszottunk, 
bekopogtattunk az elsősökhöz, másodikosok-
hoz, beülhettek a gyerekek az iskolapadba. Iz-
galmakkal teli délután volt, köszönjük a lehető-
séget, az ajándékot és azt a nagyszerű élményt, 
amit a gyermekeink átéltek.

Novemberben a Nyírbátori Kulturális Köz-
pontban részt vettünk a második bérletes előadá-
son, mely a Fogi gyermekszínház előadása volt 
Süsü, a sárkány címmel. Az óvó nénik a hónap 
közepén, szakmai napon vettek részt Újfehér-
tón az Istenszülő Oltalmáról Elnevezett Gö rög-
ka tolikus Óvodában. Névadó ünnepünkön, no-
vember 21-én az Istenszülő templomba vezetését 
ünnepeltük, a csoportok a 10 órai szent liturgián 
vettek részt. Zöld óvodai programunk keretében 
részt vettünk az európai hulladékcsökkentési hé-
ten, így november 24-én, pénteken az óvodába 

érkező gyermekek, szülők, dolgozók „Tapossa la-
posra” címmel PET üdítős palackokat hozhattak 
az intézménybe és megpróbáltuk minél jobban 
összenyomni, taposni a maximális helykihaszná-
lás miatt, hogy sok-sok férjen a műanyag zsákba. 
Ezzel is tudatosítani akartuk a szelektív hulladék-
gyűjtést a gyermekek számára. 

December 5-én 15 órakor érkezett a Miku-
lás a csodatévő Szent Miklós ünnepén az óvo-
dába. A pedagógusok árnybábjátékkal és dra-
matizálással kedveskedtek a gyermekeknek, 
majd a Mikulás érkezése után a gyerekek cso-
portszinten köszöntötték a Mikulást, aki ezért 
és az éves jó cselekedetekért megajándékozta a 
cso portokat 1-1 Képes Bibliával, valamint min-
denki mikulás csomagot vehetett át. A csoma-
gok teljes összegét a Nyíregyházi Egyházmegye 
finanszírozta. A december a karácsonyra való 
készülődés jegyében telt. A 6 gyertyás adven-
ti koszorúnkon minden héten hétfőn a hétin-
dító imádságunkon meggyújtottunk egy újabb 
gyertyát. Csoportonként 1-1 napon adventi 
mézeskalácssütést szerveztünk a gyerekek és 
szüleik számára. A délelőttök jó hangulatban, 
békésen teltek, és nagyon finom mézeskalá-
csokat sikerült készíteni, melyeket a gyerekek 
jóízűen elfogyasztottak, és bőven jutott a ka-
rácsonyfa díszítésére is. Az óvodai karácsonyi 
ünnepséget december 21-én 10 órakor tartot-
tuk az óvoda tornatermében. Az ünnepségen 
a nagycsoportosok betlehemes játékát követő-
en a másik két csoport előadta azokat a verse-
ket és dalokat melyekkel készültek az ünnep-
re. A nagycsoportos gyerekek szülei, valamint 
Páldiné Marika néni, Ács Ferencné Verácska 
néni a gyerekek és a vendégek kínálására má-
kos és diós bejglit sütöttek.
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Az Ékes Virágszál Görögkatolikus Óvoda Hírei

Hajdu Mihályné: 1977-ben kezdett el a Máriapócsi Napköziotthonos 
Óvo dában dolgozni, mint óvónő, majd 1987.10.01-től 1990.08.31-ig 
mint általános vezető helyettes a Máriapócsi tagóvoda vezetőjeként foly-
tatta pályafutását. 2004.09.01-től 2009.08.01-ig ismét vezetői beosztás-
ban látta el feladataidat. 2016.09.01-el az Ékes Virágszál Görögkatolikus 
Óvo da alkalmazottjaként még egy évig vállalta a gyermekek katolikus 
szellemben való nevelését a tőle megszokott maximalizmussal. Idén volt 
12 éves az általa indított Alapítvány a Máriapócsi Óvoda Gyermekeiért. 
Ágnes igen értékes ember, aki munkáját nagy odaadással, lelkiismeret-
tel végezte. A rábízott gyermekekkel közvetlen, szeretetteljes volt. Kivá-
ló szakmai ismereteit mindig igyekezett gyarapítani, és törekedett azok 
hasznosítására a csoportbeli, valamint vezetői munkája során. Az óvodá-
ban töltött 40 év alatt legalább 13 csoport több mint 400 gyermeke kö-
szönheti neki, hogy nyitottabban, érdeklődőbben, számtalan ismerettel, 
élménnyel gazdagabban lépett az iskolások közé.

Páldi Jánosné: Egy jó óvodapedagógus sokszor olyan, mint egy má-
so dik szülő, aki nemcsak a gyerekek nevelésében, személyiségének alakí-
tásában vesz részt, hanem az életre, az emberi értékekre is nevel, és akire 
év tizedekkel később is szívesen gondolnak vissza egykori óvodás gyer-
mekei. Amellett, hogy magas színvonalon végzi nevelő munkáját, empá-
tia, türelem és rengeteg szeretet is van benne. Ezekkel a szavakkal jel-
le mezném Marika óvó nénit röviden. 1978. március 1-től dolgozott a 
Má riapócsi Napköziotthonos Óvodában. 2005-től intézményvezető-he-
lyettes, 2006-ban szakvizsgázott pedagógus lett, tanügyigazgatási, neve-
lési-oktatási, intézményi szakterületen. 2009. augusztusától–2010. au-
gusz tusáig a Máriapócsi Napköziotthonos Óvoda vezetője volt. Ettől az 
idő ponttól kezdve, mint munkaközösségi vezető fogta össze az óvodape-
da gógusok szakmai tevékenységét.

Köszönjük, mindkettőjük 40 éves munkáját, nyugdíjas éveikhez na-
gyon jó egészséget kívánunk!

Még az óvónő életében is eljön egyszer az a pillanat, amikor búcsút kell intenie az óvodának
Intézményünktől Hajdu Mihályné és Páldi Jánosné 40 éves szolgálat után búcsúzott

Porcelán-Ványi Melinda intézményvezető
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Iskolánkban 2017. évtől hat munkaközösség támogatásával folyik a 
szakmai munka (humán, idegennyelvi, természettudományos, tanítói 
és osztályfőnöki munkaközösségek). Újraszerveződött a diákönkor
mányzat és a szülői munkaközösség, amelyek azóta is aktívan dolgoz
nak és részt vesznek az iskolai döntéshozatalban. 

Az iskola partneri hálózata kibővült felvettük a kapcsolatot a Nyírbá-
tori Pedagógiai Szakszolgálattal, így most már fejlesztő pedagógus jár ki 
az iskolába, hogy segítsen a lemaradó gyerekeknek speciális terápiás fog-
lalkozásokon, és pszichológus segíti át a tanulókat nehezebb életszakasza-
ikon és megoldandó feladataikon. A speciális órákhoz külön foglalkoz-
tató-termet biztosítottunk. Ettől a tanévtől órakeretben drámapedagógiai 
foglalkozásokkal színesítettük a tantervet.

A tehetségekkel is kiemelten foglalkozunk. Nem hagyunk ki egyetlen 
pályázati vagy versenylehetőséget sem. Máris értünk el jó eredményeket.

Az iskolában alkalmaztunk egy pedagógiai asszisztenst, akinek a 
mun kájára már régen nagy igény volt. Ugyanígy felvettünk egy rendszer-
gazdát, így elértük, hogy hálózati és elektronikai eszközparkunk jó álla-
potban és rendszeres karbantartás alatt működik.

A napokban felszereltünk eszközbeszerzésen keresztül egy új digitális 
tanteremet, amelyre szintén nagy szükség volt. A teremhez padokat, szoft-
vereket és oktatást is sikerült pályázni. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy a 
di gitális tudás ne csak a gyereknél jelentkezzen, hanem a szaktanárok is a 
lehető leggyakrabban építsék be óraterveikbe ezt az oktatási módot. En-
nek érdekében megigényeltük, hogy januárban 35 órában 15 pedagógus 
digitális oktatásban részesüljön. A tantestület tanárainak fele ebben a ne-
gyedévben már részt, vett egy-vagy esetenként két-szakmailag és/vagy pe-
dagógiailag fontos továbbképzésen.

A művészeti oktatás érdekében új tantermet alakítottunk ki a régi 
szer tárból, álmennyezettel, berendezéssel. További terem kialakítása fo-
lyik, amely a művészeti oktatást, valamint a kiscsoportos foglalkozásokat 
fogja segíteni.

A tanórákkal kapcsolatban csoportbontásokkal segítettük a pedagó-
gusok munkáját. Újdonságként bevezetésre kerültek a magyar nyelv és 
irodalom valamint a matematika és technika órák kereteinek kiaknázá-
sával bizonyos új manuális, népi játékok, természettudományos gyakorla-
ti, kompetenciafejlesztő, valamint a 7. osztályokban nyelvvizsga-felkészítő 
foglalkozások.

Teret engedtünk a sport iránti érdeklődés gyakorlati megvalósulásá-
nak is. Szerződést kötöttünk a Nyíregyházi Sportcentrummal utánpótlás-

csapatok képzésének vállalásával kosárlabda és röplapba területén. Tenisz- 
és önvédelmi sportfoglalkozásokat heti rendszerességgel tartunk, órake-
retben kézilabdát, fiú-és leányfocit oktatunk.

Két pedagógust beiskoláztunk a nyárra gondolva sporttáboroztatói és 
túravezetői tanfolyamra.

Ettől az évtől az alsósok és felsősök 60-60 perc ebédidőre és szabadidő-
re fordítható külön-külön sávban használják az óvoda étkezdéjét. Az ud-
varon elhelyezésre kerültek az önkormányzat területén eddig tárolt játszó-
eszközök, amelyekhez már újabb eszközöket rendeltünk. 

A tornaterem fűtését és a kazánház szigetelését most átmenetileg tesz-
szük rendbe. Reméljük, hogy sikerül pályázat keretében ezeket helyrehoz-
ni és megfelelő körülményeket biztosítva használni. A szabadidő sávban és 
a nap folyamán több alkalommal vesszük igénybe a Kulturális Központtal 
kialakult remek kapcsolat gyümölcseként az ottani foglalkozásokat. 
Gyakori vendégek vagyunk a Nemzetiségek Házában. Külső új partner-
ként szoros kapcsolatot építettünk ki a Nyíregyházán működő Vakok és 
Gyengénlátók Szövetségével, akik már két alkalommal 8. osztályban hoz-
ták közelebb a gyerekeket sajátos világunkhoz gyakorlatokon keresztül. A 
Nyírbátori Bíróság programjába felvett bennünket, ennek eredményekép-
pen a második félévben fontos bűnmegelőzési programokra készülünk. 
A Pedagógiai Szakszolgálat kérésünkre szintén elhelyezett bennünket új 
pályázatában, amelyet januárban indítanak. A lelkesedés 51 kisdiákot sar-
kallt tettekre, amikor meghirdettük az önkéntesség 3 napját. Több helyszí-
nen gyakorolták a városban a másokon való segítés szép élményeit a gye-
rekek. Közös iskolai kirándulást szerveztünk, valamint bevezetésre került 
a Dudás Miklós nap, melynek kapcsán emlékfutást, vetélkedőket, meghí-
vott elismert előadókkal és lovasbemutatóval tarkított programot szervez-
tünk. Pályázatokat nyertünk, köztük 100.000, valamint 400.000 forintot 
sport- illetve művészeti eszközök beszerzésére, 120.000 forintot egyéb de-
korációs eszközökre.

A nemzetközi emléknapokra előre készülünk, és azokról megemléke-
zünk. A nyugdíjasokról sem feledkeztünk meg, akiket egy közös délutá-
ni beszélgetésre sikerült meghívni az iskolába. Egyikük rendszeresen tart 
foglalkozásokat osztályfőnöki órákon.

A digitális szakadék csökkentése érdekében a napokban fejeződik be 
egy 35 órás, nem pedagógus alkalmazottak számára szervezett tanfolyam.

Honlapunk nem volt, az új és első egy hónapja indult. A közösségi ol-
dalon pár napja indítottunk intézményi oldalt. Igyekszünk nagy létszámú 
elsős gyereket és szüleiket elérni a következő tanévi beiskolázáshoz.

Nagyné Béres Andrea intézményvezető

A püspök tiszteletére emléknapot tartottak a helyi Dudás Miklós Gö-
rög katolikus Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 
Is kolában. A rendhagyó napra előzetesen készültek az osztályok. A szer-
vezők az intézményben életrajzi ismertetőket, újságcikkeket, a város híres 
szülöttére emlékeztető tárgyakat – püspöki botot – helyeztek el. A prog-
ram a bazilikában kezdődött, a szertartás után a diákokat emlékfutás, aka-
dálypálya, totó, puzzle, tablókészítés, bibliai történetek előadása, rajzolás 
várta – számolt be újságunknak Palóczy Tímea szervező.

Iskolánk február 10-én jótékonysági bált szervez, melynek helyszíne 
Má riapócs, Emmánuel Zarándokközpont. Támogatásukkal közvetlenül 
segíthetik az iskola digitális fejlesztését és a gyerekek kikapcsolódásának 
minőségi biztosítását. Egy interaktív tábla vásárlását és a játszótér bővíté-
sét tervezzük a befolyt összegből. Belépőjegy ára 3500 Ft/fő, előzetes jegy-
vétel személyesen az iskolában, illetve a 06-42-554-015 telefonszámon. Tá-
mogatói jegy 1000 Ft–os áron igényelhető személyesen az iskolában, illet-
ve a fent említett telefonszámon.

Máriapócs életének igen mozgalmas központja gyönyörű régi templo-
munk, és környezete. Az ősz és a tél folyamán is sok-sok ember fordult meg 
kegytemplomunkban, s az egyházközség sem unatkozott programok terén. 

Templomunk novemberi búcsújára több százan érkeztek, s az egyház-
köz ség több mint 200 vendéget tudott leültetni és vendégül látni. De-
cemberben pedig mi zarándokoltunk Nyírgyulajba, megtisztelve az ottani 
egyházközséget szomszédi barátsággal, keresztényi testvériséggel. 

Szilveszter éjszaka is összegyűltünk úgy negyvenen, hogy imádsággal 
nyis suk az új esztendőt és közösen kívánjunk egymásnak boldog, Krisz-
tussal töltött új évet, miközben elfogyasztottuk a kis sült malacokat, Ács 
Sándor egyháztanácstag felajánlásából. 

A 2018. esztendővel új kezdeményezés is született templomunk törté-
ne tében, hiszen Soma Atya első alkalommal tartott katekézist, amelyet Bí-
ró Zoltán technikai segítségével élőben 500 fő követett az interneten, utó-
lag pedig több mint nyolcezren tekintettek meg. A Vízkereszt is hozott új-
donságot: ezúttal természetes víz mellett, a szabadban is volt vízszentelés. 
Köszönjük, hogy sokan vették a fáradságot, és velünk tartottak!

Néhány változás történt még egyházközségünk életében. Grunda Dá-
vid diakónusszentelése óta vasárnaponként a liturgiánkban a pap mel-
lett diakónus is szolgál, összekötve ezáltal a szentélyt a templomhajó-
val, vagyis a hívekkel, ahogy az angyalok összekötik a földet az éggel.  
Mi nistránsainknak száma is gyarapszik, szombatonként 10 órától a sek-
res tyében van foglalkozásuk, felkészülésük, amire minden kedves érdek-
lődőt várunk.  

Mindenki tapasztalhatta a liturgikus rend változását vasár-, illetve ün-
nepnapokon. Szívből reméljük, hogy a szeretettel átgondolt változtatás el-
éri célját, és a kezdeti nehézségek leküzdésével valóban megkönnyíti a reg-
geli órákban a szertartások látogatását. Továbbra is minden Szent Litur-
gia alatt rendelkezésre állunk a bűnbánat szentségének kiszolgáltatásával, 
azaz minden alkalommal van lehetőség szentgyónásra. Örömmel látjuk, 
hogy egyre többen járulnak szentáldozáshoz. Méltó így készülni a 2020-as 
Eucharisztikus Világkongresszusra, amelynek előkészítő eseményeiről ha-
ma rosan tájékoztatást nyújtunk a kegytemplomban, és a templom melletti 
hir detőtáblákon.

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

EMLÉKNAP – JÓTÉKONYSÁGI BÁL

MÁRIAPÓCSI KEGYTEMPLOM – EGYHÁZKÖZSÉG



Az ősz beköszöntével intézményünk falain belül és kívül számos 
ren dezvény került megrendezése.

Október hónap elején az Idősek Világnapja alkalmából városi, illetve 
in tézményi szinten is több rendezvénnyel készültünk a lakóknak. Ezen 
a napon szeretettel gondolunk mindazokra és rendkívüli tisztelettel for-
dulunk azok felé, akik egy hosszú élet munkáját és rengeteg tapasztalatát 
tudhatják maguk mögött.

Otthonunk lakóközössége ebben az évben is sikerekkel telve vett 
részt a Tokaji Időskorúak Otthona által szervezett kulturális-ügyességi 
ve télkedőn, melyen csapatunk 3. helyezést ért el. A csapat minden tagja 
egy jó hangulatú, vidám, önfeledt szórakoztató programsorozathoz csat-
lakozhatott, amely során a móka és a kacagás minden szempontból bizto-
sítva volt. A kellemes őszi napsütést kihasználva a Máriapócsi Idősek Ott-
hona Lakóiért Alapítvány jóvoltából roboghatott az intézmény lakóival a 
városnéző kisvonat. A település utcáit bejárva az újonnan beköltözött la-
kók is megismerhettek városunk nevezetességeit és régebbi lakóink is fel-
idézhették korábbi emlékeiket a megállókban. A Pápa téren egy kellemes 
piknik keretében beszélgettünk a város eseményeiről majd ezt követően 
együtt néztük meg a szomszéd település központját is. Mindaddig, amíg 
az ősz napsugarai melegítettek bennünket a szórakozás fokozásának ér-
dekében az intézmény kerthelyiségében vidám, nótázós szalonnasütést 
szerveztünk. Az ízletes lilahagymás zsíros kenyérből minden jelenlévő 
lakó lakmározhatott, de fekvő lakóink sem maradtak ki. 

Ha már október, akkor a szüreti mulatságról sem feledkezhettünk 
meg. Lakóink nagy-nagy szorgalommal színezték a díszítéshez szüksé-
ges szőlőfürtöket. A terítékről nem hiányozhatott a finom bor, a zama-
tos szőlő, ügyességi vetélkedők, zene, tánc és a mulatság. A délutánt szí-
ne sítette műsorával a Pócspetri Nyugdíjas Egyesület férfikara, melyet 
ezúton is hálásan köszönünk. A lelki üdvösség ápolásának érdekében 
az intézményi istentiszteleteken kívül részt vettünk a kegytemplomban 
Szent Mihály főarkangyal tiszteletére tartott liturgián is lakóinkkal. Tar-
talmas idegenvezetésben volt részünk Grunda Dávid diakónus által, aki 
elmesélte a fatemplom és a könnyezés történetét. Végezetül imádsággal 
és énekekkel búcsúztunk nemzeti kegyhelyünktől!

Önkéntes ifjúsági akcióprogram keretében intézményünket meglá-
togatták a Máriapócsi Dudás Miklós Görögkatolikus Két Tanítási Nyel-
vű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanulói. Az akcióban 
részt vevő fiatalok és lakóink egyaránt jól érezték magukat a közös be-
szélgetés alatt, ahol több különböző generáció találta meg sikeresen a 
közös hangot. 

Mindemellett otthonunk különös gondot fordít arra, hogy az aktu-
ális ünnepi időszakokra méltón készüljön, így különböző foglalkozáso-
kat szervezünk. 

Andicskuné Császár Anna
szociális munkatárs és foglalkoztatásszervező 

2017. október 1e az Idősek Vi
lág napja, melyet intézményünkben 
október 3án tartottunk meg, ugyan
ezen a napon ünnepélyes keretek kö
zött Papp Bertalan polgármes ter úr 
és az otthon lakói, dolgozói köszön
tötték a 98. születésnapját ünneplő 
Vaszilinecz Máriát. Vaszilinecz néni 
városunk legidősebb lakója, akire 
méltán büszkék lehetünk. 

Egyik kedves lakónk, Czigány Er-
nőné 2017. szeptember 15-én ünne-
pelte 90. születésnapját. Őt a család-
ja és a gondozottak körében köszön-
töttük. 

Az adventi várakozás jegyében 
no vember 19-én meggyújtottuk a 6 
gyertyás adventi koszorúnk első gyer-
tyáját. December 6-án Szent Mik-
lós ünnepnapja alkalmából ellátoga-
tott otthonunkba a Mikulás. Egy kis 
műsor keretében vidámságot hozott 
lakóink életébe, és megajándékozta 
őket mikuláscsomaggal. 

Karácsonyi ünnepségünket de-
cem ber 21-én tartottuk meghitt mű-
sor keretében „melyen lakóink is részt 

vettek” a karácsony ünnepére hango-
lódtunk. Mindenki által ismert, közö-
sen énekelt karácsonyi dalok színesí-
tették az előadást.

Kurán Rita
foglalkozásszervező
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II. JÁNOS PÁL PÁPA IDŐSEK OTTHONA HÍREI

                                                             SZENT MAKRINA SZOCIÁLIS OTTHON HÍREI



Eseménydúsan teltek nyár óta a hónapok a 
gym-ben! Augusztus 12-én Franciaországban 
Bettwillerben rendezte meg az AFSO Világszö-
vet ség a Franciaország VS – Magyarország K1 
rangadót. Magyarországot 4 versenyző, valamint 
Éltető Péter elnök és jómagam képviseltem. A 
válogatott csapatban helyett kapott a máriapócsi 
Horváth István is. A találkozót Magyarország 
nyerte (2 győzelem, egy vereség és egy döntet-
len). Még ebben a hónapban részt vettünk a ta-
tabányai Megatech Profi gálán, ami nem várt 
eredményeket hozott. Palaga 
Szi lárd sajnos nem épült fel 
teljesen az előző meccsen szer-
zett sérüléséből, és ez kihatott 
a találkozó kimenetelére. Vesz-
tesként, de sokat tanulva hagy-
tuk el a szorítót. Október 14-
én, Budapesten Muaythai If-
júsági Magyar bajnokságon a 
legeredményesebb klubként 

zár tunk az ország egyesületei között. Az egye-
sület 6 fővel indult a bajnokságon. Magyar baj-
nok: Molos Károly 30 kg, Dankó Szabolcs 42 
kg, Pásztor Zsolt 63,5 kg, Borsi Eszter 53,5 kg, 
Fibi Márk 60 kg ezüstérem, Pénzes Sándor 57 
kg bronzérem. Két hete összeállította a szövet-
ség az utánpótlás válogatott keretet, az országból 
összesen 17 főt hívtak meg, ebből 5 versenyzőt 
(Molos Károly, Dankó Szabolcs, Pásztor Zsolt, 

Pénzes Sándor, Fibi Márk) a Rebrei Gym-ből, 
ami re nagyon büszke vagyok! Ebben is mi adjuk 
a legtöbb versenyzőt! Utolértük eredményekben 
a többi nagy klubot, alig két év versenymúlttal! 
A válogatott december 16-án utazott Szlováki-
ába egy nemzetközi versenyre. November 25-én 
Budapesten a felnőtt és junior Muaythai magyar 
baj nokságon vettünk részt, egyedül Spisák Bog-
lárkával, aki a junior 67 kg-ban ezüstérmet szer-
zett. A Szlovákiában szereplő muaythai utánpót-
lás válogatottban Molos Károly egyhangú pon-

to zásos győzelmet, Dankó 
Sza  bolcs döntetlent szerzett, 
Pász tor Zsolt pontozással ve-
re  séget szenvedett. A Magyar 
Muaythai Országos Sport ági 
Szakszövetség közgyűlésén el-
nökségi tagnak jelöltek és vá-
lasztottak meg, ezzel bekerül-
tem a legfelsőbb vezetésbe.

Rebrei József 

ŐSZI HORGÁSZVERSENYEK
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Idén ősszel is a korábbi évekhez ha
sonlóan megrendezésre került a 10 órás 
pontyfogó, a pergető és a csukafogó emlék horgászversenyünk! A ver
senyek ideje alatt többkevesebb si kerrel töltötték a napot a horgász
társak! 

A legnagyobb halat fogó: Veréb László 13,6 kg ponty! A pergető 
hor  gászversenyt Veréb László nyerte felnőtt kategóriában, az utánpót-
lásban pedig Tisza Balázs bizonyult a legeredményesebbnek!  

Sajnos az emlék horgászversenyen nem sikerült igazán kiemelkedő 
fogást produkálni a résztvevőknek. A verseny előtt Orosz István kegy-
helyigazgató atya panachidát végzett az em lékműnél, és együtt elhe-

lyeztük az emlékezés virágait és gyertyáit! 
Mozgalmasan teltek az őszi hétvégék, de 

van még mit tenni az előttünk álló időszakban is, hiszen több környezet-
védelmi napot megszervezve tesszük szebbé a tavak területét! 
A pontyfogó verseny végeredménye (2017.11.05.): 

 1. Veréb László
 2. Varga László 

Utánpótlás: 1. Tisza Balázs 
 2.  Porcelán Kevin 
 3. Sitku László

Egyesületünk első alkalommal rendezte 
meg a segítők napját. Köszönőlevelet adtunk 
át azoknak, akik felfigyeltek arra, hol vannak 
segítségre szoruló emberek. S nem csak felfi
gyeltek, hanem segítenek is. Ötven levél talált 
gazdára. 

Megható, kedves ünnepség volt. Sok olyan 
ember él Máriapócson, akinek életeleme ez a 
tevékenység. Köszönöm és kérem, kapcsolód
janak be a későbbiekben is!

Egy jó szó, egy mosoly, egy simogatás, ru-
haosztás, kántálás, mézeskalács ajándék. Ami 
sok embernek természetes, az másnak testi – 
lelki segítség. Ne felejtsük el! A mézeskalács fi-
nom, éneklésünk elfogadható! Az egyesület kán-
tálással köszöntötte a kis jézus születését, és saját 
készítésű mézeskaláccsal ajándékozta meg a két 
idősek otthona lakóit. 

Segítségnyújtásban nálunk nincs időpont, 
karácsony előtt négy nap alatt egy fél teherau-
tónyi törölközőt, pizsamát, fehérneműt gyűjtöt-
tünk és vittünk a sóstói úti kórházba. Benn fekvő 
hajléktalanokat segítettünk ezzel. Most csészé-
ket, evőeszközöket gyűjtünk és viszünk, folya-
matos a gyűjtőmunkánk. Köszönjük! Ilyenkor jó 
pócsinak lenni!

Boldog új évet kíván az egyesület 
nevében Balázs Csabáné!

„SEGÍTŐK NAPJA”

REBREI GYM HÍREI

A Vállalkozók napja alkalmából a Művészetek Palotájában rendezett Prima Primissima gálán, december 1-én adta át 
Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter és Demján Sándor a Vállalkozók Országos Szövetségének elnöke

Az Év Vállalkozója díjat Ignácz József Péternek.



Fürtös Amira • A.n.: Fürtös Mariann – Farkas Ferenc • A.n.: Farkas Alexandra
Veréb Ádám László • A.n.: Orosz Pálma

Szépkorú köszöntés
Iváncsik Ferencné sz. Csorbák Mária (1927)
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„Álmodtunk egy öregkort, csodásat és szépet, 
de a kegyetlen halál mindent összetépett. 

Csoda volt, hogy éltél, és bennünket szerettél, 
nekünk nem is haltál meg, csak álmodni mentél. 

Egy reményünk van, mi éltet és vezet, 
hogy egyszer majd találkozunk veled.”

Elhunytak
Gyökér Józsefné sz. Vékony Éva (1950)

Puskás György (1942)
Nógrádi Ella (1929)

Tamási Ferenc (1970)
Zsemlyán Ferenc (1943)

Csordás Lászlóné sz. Szpisák Zsuzsanna (1951)
Fazekas Ferencné sz. Borsi Margit (1931)

Dr. Szócska János Ádámné 
sz. Szócska Irén (1933)

Hamza Ferencné sz. Agócs Ilona (1933)
Csrenkovics Antalné sz. Velicskei Ilona (1936)

Kicsákné Halász Margit Ibolya (1950)
Bakó Lászlóné sz. Rembeczki Mária (1943)

Nemzetiségek Háza

Az év végéhez közeledve nagy hála van a szí-
vünkben, mert egész esztendőben nyitva tud tuk 
tar tani a Nemzetiségek Házát. A Nyíregyházi Egy-
házmegye fenntartásában több ilyen vagy ehhez 
ha sonló intézmény működik, ezekben 365 nap le-
forgása alatt összesen 7276 személy vett részt va-
lamelyik programunkon. A máriapócsi há zunkban 
is sok esemény zajlott. Rendeztünk nyári napkö-
zis tábort, ami jó szórakozás volt a gyerekeknek, és 
nagy meg nyugvás a dolgozó szülőknek, hogy amíg 
ők a munkahelyen van nak, jó helyen tudhatják cse-
metéiket. 

Kedves szülők, reményeink sze rint 2018-ban 
is számíthatunk egymásra! Augusztus ele  jén el-
kezd tük a felnőttekkel a tánc ház-prog ra mot (ének 
és cigány kultúra meg is me ré se) a közösségi ház-

ban. Ez sok örömöt je len tett, és egyfajta nyitást 
arra, hogy többet találkozzunk egymással, és fel-
fedezzük a közös örömöt a zenélésben, a táncban. 
Fiatalokkal és felnőttekkel közösen készültünk az 
őszi cigánybúcsúval összefüggésben rendezett Ki 
mit tud?-ra. Megmérettetés volt ez a pócsiak szá-
mára, hiszen közel húsz produkciót mutattak be 
a színpadon az ország különböző településeiről 
érkezők. A máriapócsi roma közösség nagy si-
kert ért el. Örülünk és köszönjük szépen Mária-
pócs Város Önkormányzatának és a szervezők-
nek a lehetőséget, hogy részt vehettünk a cigány-
búcsún! Ugyancsak 2017. szeptember 17-én volt 
a Nyíregyházi Egyházmegyei Kulturális Iroda ál-
tal négy korcsoportban meghirdetett rajzpályázat 
eredményhirdetése. Pócsi művek is születtek az 

„Egyház és cigányság” elnevezésű versenyre. Több 
mint 100 alkotás érkezett be az ország minden te-
rü letéről. A pócsi iskola, óvoda pedagógusai kö-
szönetet érdemelnek, amiért motiválták a gyer-
mekeket, mert nagy örömünkre több helyezést is 
elértünk. Nagyszerű érzés, hogy a pócsi intézmé-
nyek ilyen szépen együtt tudnak dolgozni.

Egy kimondottan felnőtteknek szóló program-
ról is szeretnék beszámolni. Szülőket, pedagógu-
sokat, településünk családgondozóját és védőnő-
jét, a hitoktatókat, iskolánk pszichológusát, stb. és 
bocsánat, mindenkit lehetetlen felsorolni, sikerült 
megszólítani egy interaktív estére. Két és fél órás 
beszélgetést folytattunk Incze Zsuzsa újságírónő-
vel, akit a Csellengők című műsorból bizonyára so-
kan ismernek. A gyermekeinkre, fiataljainkra lesel-
kedő veszélyekről beszélgettünk. Esténket megtisz-
telte Szocska Ábel kormányzó atya és Orosz István 
kegyhelyigazgató és Papp Bertalan polgármester is.

Mindenkinek örülünk, aki elfogadja meghí-
vásunkat az egyes programokra, szeretjük, amikor 
óvodás, iskolás csoportok népesítik be a Nemzeti-
ségek Házát. Szeretünk együtt imádkozni, énekel-
ni, táncolni, mert egy közösség vagyunk. Szeretet-
tel várunk mindenkit 2018-ban is!

Horváthné Varga Alíz 
közösségi civilszervező

Gólyhírek

Házasságkötések

Beregi Zoltán  
és Blánár Éva

Kiss László 
és Orosz Ildikó

Veréb László 
és Orosz Pálma

Muszák Tamás 
és Steiber Dóra

Mikó Géza 
és Dánfi Ildikó

Zelenyák Miklós és Zelenyák Miklósné 
idén ünnepelte 50 éves házassági évfordulóját.
Kívánunk hosszú boldog életet!

Bunya Sándor és Bunya Sándorné
idén ünnepelte 50 éves házassági évfordulóját.

Kívánunk hosszú boldog életet!
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Nyárzáró mini fesztivál

Te – Szedd nap Kovács István 
író–olvasó találkozó

Kistérségi nyugdíjas találkozó

Önkéntes nap

Közmeghallgatás

Október 23.

Idősek Világnapja

Idősek karácsonya

Könyvtári napok




