
   2. o.:   Megkérdeztük a Polgármestert, 
Start program

   3. o.:   Karácsonyi csoki gyűjtés,  
Vigyázzunk Egymásra Egyesület

   4. o.:  Egyházi hírek, Szociális hírek
   5. o.:   Kulturális Központ eseményei,  

felhívások 
   6. o.:  Óvodai élet, Rendőrségi hírek
   7. o.:  Iskolai hírek
   8. o.:  Egyesületek beszámolója
   9. o.:  Szociális hírek képekben
10. o.:  Események képekben

Az idei évben is megrendezésre került a már hagyománnyá vált 
Pócsi Karácsony élő betlehemes előadás. A betlehemes 16 órakor 
kezdődött az utcák énekes vonulásával. A 19. éve megrendezésre 
kerülő élő betlehemes pásztorjátékot Tamás László irányításával,  
helyi szereplők adták elő. A közös éneklés Kapin István Kegytemp
lom igazgató atya és Mosolygó Tibor atya áldása után, Ács Sándor 
mákos és diós bejgliével, Tamás Lászlóné mézeskalácsával, a Nagy
Medve Cukrászda süteményeivel, Tóth László forralt borával és te

ával kínáltuk az együtt 
ünneplő vendégeket.

Köszönjük a sze rep lők áldozatos munkáját: Májer 
Zsuzsa, Mikula György, Ifj, Mikula György, Tóth Árpád, 
Pályu György, Májer Attila, Tulipán Antalné, Orosz Gábor, 
Erdei Tamás, Ta más László, Ifj. Tamás László, Tamás Lász
lóné, Papp Gergely, Papp Bettina, Kulánda Ani ta, Gorcsa 
György, Kapin Benedek, Kapin Jakab, Ifj. Kapin István.

Máriapócs Város Önkormányzatának lapja • Felelős kiadó: Papp Bertalan • Szerkesztő: Szerkesztő Bizottság

Honlap: www.mariapocs.hu • E-mail: pocsiujsag@gmail.com • Tel.: (42) 385-533  – 2016. január

A tartalomból:

Böllérverseny 2016
Gratulálok a máriapócsi bölléreknek! Egy első és egy második helyezést értek el a 

tér ség legnagyobb gasztronómiai versenyén! A közel húszfős csapat/lelkes asszonyok
kal kiegészülve 4 napon keresztül keményen, sokszor fázva dolgoztak, hogy vendégül 
lát hassák a sátrukba betérő vendégeket! Köszönjük Muszák János, Kegye László, Szar
ka György, Tóth László, Szluk Gábor nagylelkű felajánlását! A rendezvényt megtisztelte 
a gazdasági és külügyminiszteren kívül, a megye szinte valamennyi országgyűlési kép
viselője, polgármestere! Tisztelet és köszönet a böllércsapatnak, a segítőknek és a tá
mogatóknak.                        Papp Bertalan polgármester

 A képen Bordás Zsolt
 csapatkapitány veszi át a fődíjat! Máriapócsi böllér csapat

Tisztelt Adózó!

Kérjük adója 1 %-val támogassa a Máriapócsért 
Alapítvány munkáját. Adószám: 18797954–1–15

Köszönettel a kuratórium. 

PÓCSI KARÁCSONY
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Tisztelt Máriapócsiak!

2015. évi Start mintaprojektek és közfoglalkoztatási programok

Mozgalmas, küzdelemmel teli, de egyben eredményesnek 
mondható évet tudhatunk magunk mögött!

Sikerült megőrizni Máriapócs pénzügyi stabilitását. Ez sokak sze
mében nem tűnhet nagy dolognak, de a Polgármesteri Hivatal dol
gozói és a képviselőtestület tagjai tudják mennyi munka áll mögötte. 

Képviselőtestületünk 27 alkalommal ülésezett, ezen kívül Pócspet
rivel 2 közös testületi ülést tartottunk. 

197 testületi határozatot és 20 rendeletet alkottunk. 
Engedjék meg, hogy a számok nyelvén is beszámoljak a mögöt

tünk lévő esztendőről.

–  A városközpont felújításának beruházása befejeződött. A teljes 
be ruházás (2013–2015 között) 2015. évben elszámolt költség 
200.003 e/Ft.

–  Közmunka program keretében 100%os támogatással megva
lósult közfoglalkoztatási programokra elnyert pályázati összeg: 
102.277 e/Ft. Ebből bér 84.666 e/Ft, járulékok 11.430 e/Ft, esz
közbeszerzésre 1.938 e/Ft. A programban 177 főt foglalkoztat
tunk.

–  Az új Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív programban 
100%os támogatású intenzitással napelem projekt valósult meg 
az óvoda és az iskola épületein.

–  Befejeződött a szilárdhulladék lerakó telepünk rekultivációja 
53.695 e/Ft értékben.

–  A települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költség
vetési támogatási pályázata I. ütemben 15. 000 e/Ft., II. ütemben 
szintén 15.000 e/Ftot nyert. 

A napokban megjelent önkormányzati pályázatokon nagy erővel 
dol gozunk. Öröm számomra, hogy a képviselőtestület elkötelezett 
abban, hogy újabb fejlesztések valósuljanak meg. 

Tesszük a dolgunkat, megyünk előre még akkor is, ha vannak és 
lesznek állandó kételkedők, de a tenni akarók akarata mindig több és 
erősebb, mint az ellendrukkereké. Célunk nem lehet más, mint hogy 
Máriapócsot az Őt megillető rangra emeljük.

Végezetül Máriapócs Város Önkormányzata nevében kívánok min
denkinek jó egészséget, boldogságot és nagyon sikeres 2016os évet!

Papp Bertalan polgármester

2015. évben Máriapócs Város Önkormányzata három Start minta
pro jekt lebonyolításához nyert 100 % támogatást. A projektek kereté
ben a foglalkoztatás mellett fontos célkitűzésként jelent meg, hogy a 
projektek hossztávon önfenntarthatóak legyenek. 

 A mezőgazdasági projekt keretében a megtermelt uborka, zöld
ség és primőráruk értékesítéséből több mint három millió forint be
vétel keletkezett. A megtermelt áruk értékesítése a lakosság, felvásár
ló, és a településen működő konyhák irányába történt.

 A belvíz elvezető rendszerek rendbetétel projektben folyamato
san karbantartásra kerültek a városban a nyílt, és zárt csapadék vízel
vezető árkok. Új szilárd burkolatú árok került megépítésre az Erdei ut
cán, a temetőbe bevezető út mentén, a Gyulai úton. Több már meglé
vő árok került felújításra, melyek az idei esztendőben is folytatódnak.

 A helyi értékteremtő projekt keretében több ezer betonoszlop 
került legyártásra, melyek a temető bővítéséhez kerülnek felhaszná
lásra, továbbá az önkormányzati földterületek kerülnek bekerítésre, 

valamint a lakosság részére is értékesítésre kerültek. Több száz négy
zetméter térkő, és díszburkolat készült el. Több mint 40 darab új sze
méttároló, esőházak, padok és lócák kerültek kihelyezésre.

 A közfoglalkoztatási projektek keretében hét új park készült el, új 
burkolatot kapott az Erzsébettér. Az új temető ravatalozójának kör
nyéke is új díszburkolatot kapott, továbbá a Takarék előtti tér is. Két 
jelentősebb erdőterület került ritkításra, gyérítésre, az itt kivágásra ke
rült ipari fából, több mint két millió forint bevétel keletkezett.

 Továbbá 120 m3 tűzifa került beszállításra az intézmények fűtésére. 
A közfoglalkoztatottak telephelyén egy 60 m2 új műhely került meg
építésre, továbbá férfinői illemhely. Az ősz folyamán, a város közte
rületein közel ezer darab cserje, és facsemete került elültetésre. A ka
rácsonyi díszkivilágítást közfoglalkoztatottak újították fel, és szerelték 
fel, mellyel több százezer forintot takarított meg az Önkormányzat.  

Tóth Árpád és Polyák Tibor
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VIGYÁZZUNK EGYMÁSRA EGYESÜLET

KARÁCSONYI CSOKIGYŰJTÉS A BETEG GYEREKEKNEK

5 évvel ezelőtt alakult 15 fő részvé
telével a Vigyázzunk Egymásra Egye
sü let. A megvá lasz tott vezetőség: Ba
lázs Csabáné elnök, Királyházi János
né eln.h, Szilágyi Tiborné gad.v. A fel
ügye lő bizottság tagjai: Hajas Pálné, 
Sándor Lászlóné, Tóth Árpád. Jelenle
gi létszámunk 29 fő. A neve magában 
hordozz célját: nyitott szemmel járva 
figyeljük a környeze tünkben élőket, 
próbáljuk észrevenni a ki nem mon
dott problémákat is, és tolakodás nél
kül ajánljuk fel segítségünket az arra 
rászorulóknak testi és lelki gondjaik 
megoldásához.

Soksok program és esemény jelzi eddigi 
tevékenységünket:

–   megtanultuk és tanították az újraélesz
tés szabályait,

–   foglalkoztunk az egészséges táplálko
zással,

–   évente rendezünk a nyugdíjasoknak Ki 
mit tudot,

–   Íróolvasó találkozókon mutattuk be a 
helyi költőinket,

–   létrehoztuk a „Vendégvárók” csapatát,
–   dolgoztunk a Parlagfű Mentes települé

sért, bevonva kicsiket és nagyokat,
–   bemutattunk ügyes kezű asszonyok ké

zimunkáit,
–   folyamatosan gyűjtünk ruhákat a rászo

rulóknak,
–   szívpárnákat készítünk daganatos hölgy 

betegeknek, amit a nyíregyházi se bé
sze ti osztályra szállítunk be,

–   megszerveztük a Segítsünk együtt vér
adó csoportot,

–   hagyományos a karácsonyi készülődés, 
mézeskalácssütés, kántálás, apró aján
dékosztás az öregotthonok lakóinak  
stb.

Mindez nem sikerülhetett volna a lelkes 
tagság és támogatóink nélkül.

Ezért mondok most köszönetet mind
azoknak, akik bármilyen formában részt vál
laltak tevékenységünkben! Segítségükre a jö
vőben is számítunk, sőt, új tagok jelentkezé
sét is szeretettel várjuk!

Végezzük munkánkat továbbra is öröm
mel és szívesen! 

 
Teréz anya szavaival: 
„Ebben az életben nem tehetünk nagy dol

gokat, csak kis dolgokat tehetünk, nagy szere
tettel! ”

Még sok boldog születésnapot, Segítsünk 
Egy másnak Egyesület! 

Békés, nyugodt karácsonyt és boldog új
évet kívánva:

Balázs Csabáné 
V.E.E. elnök

Kedves Városlakók!

A Remény a Leukémiás Gyermekekért Alapítvány 
2015ben is elindította a Karácsonyi Csokigyűjtést a 
„Veled Vagyok” üzenettel, melyhez a Máriapócsi Polgár
mesteri Hivatal dolgozói – az intézmények és a telepü
lés lakóinak aktív közreműködésével – immár harma
dik alkalommal csatlakoztak. 

Az összefogás szép példájának lehettünk tanúi, hiszen a hiva
tal felhívására a kisgyermekektől, az idős emberekig, mindenki meg
mozdult.  

Nagy öröm volt számunkra, hogy az idei összefogásnak köszön
hetően nagyon sok csokoládé, édesség, kifestő, színes ceruza, já-
ték, gyümölcs és jó néhány biztató üzenet, gyermekrajz kerülhetett 
továbbításra a leukémiás és daganatos gyermekeknek. 

Az összegyűjtött ajándékok, valamint az üzenetek és jókívánságok 
sokat jelentenek azoknak a gyermekeknek, akik hónapokon, éveken 
át küzdenek a gyógyulásukért. 

A kis betegeknek szánt adományokat 2015. december 14-én sze-
mélyesen továbbítottuk a Debreceni Remény a Leukémiás Gyerme

kekért Alapítvány részére, ahonnan országosan juttatták el ajándéka
inkat a gyermekhematológiai centrumokba.

Ezúton köszönjük meg minden városlakónak, adományozó
nak, aki önzetlen segítségével hozzájárult a kis betegek szebb, 
boldogabb karácsonyához. 

Mindenkinek Békés, Boldog, Sikeres Új Évet Kívánunk!
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Amellett, hogy megtartottuk hagyomá
nyos zarándoklatainkat, kegyhelyünk több új 
épített értékkel is büszkélkedhet, melyek to
vább gazdagítják majd Máriapócsról kialakult 
képet.

Elkészült a Nemzetiségek Háza, mely kö
zös ségi feladatokat lesz hivatott ellátni, és 
ame lyet Kocsis Fülöp, a Hajdúdorogi Főegy
házmegye érsekmetropolitája és Orosz Ata
náz, a Nyíregyházi Egyházmegye aposto
li kormányzója áldott meg november 23án. 
Ugyanezen a napon a püspök atyák megál
dották az elkészült Csodák Tornyát is, amely 
ma már látogatható a Pápa téren. (Érdeklődni 
a Zarándokközpontban lehet.)

Az Istenszülő templomba vezeté
sének ünnepén Orosz Atanáz püspök 
atya diakónussá szentelte Zarándokhá
zunk munkatársát Erdei Tamást, aki az
óta szolgálatával még szebbé teszi va
sárnapi Szent Liturgiáinkat. 

December 13án a Gyermekáldást 
vá rók za rándoklatán, nálunk tartotta 
nyíregyházi apostoli kormányzóvá való 
kinevezése után első Szent Liturgiá ját, 

Szocska A. Ábel OSBM szerzetes, nyíregyhá
zi kormányzó. A szertartás után a „Nálunk járt 

a Pócsi Mária” elnevezésű rajzpályázatra érke
zett műveket tekinthettük meg az Emmánuel 
Zarándokközpontban. Az alkotásokat a Jan
kovics Marcell vezette zsűri bírálta el, a győz
tesek Kocsis Fülöp metropolita atyától vehet
ték át a díjakat. 

Karácsony vigíliáján természetesen a Pócsi 
Karácsony betlehemessel ünnepeltünk, örö
münkre nagy létszámú közönség előtt. 

Honlapunkon megtalálható az idei év za
rándoklatainak rendje.

A MÁRIAPÓCSI NEMZETI KEGYHELY HÍREI

Kedves Olvasók!

Az Istenszülő segítségét és oltalmát kérvén 2016-ban is, boldog újévet kívánnak: Máriapócsi Nemzeti Kegyhely munkatársai

„Az embernek néha szüksége van térképre. Nem egy olyan hely tér
ké pére, ahol még sosem járt, vagy ahol gyakran megfordul, hanem 
olyan hely térképére van szüksége, ahova soha többet nem tud elmen
ni. Egy térképre, amely bizonyítja, hogy a hely mindig is létezett, és nem 

csak álom volt a múltja. Egy térképre, amely biztosíték rá, hogy a hely 
mindig ilyen marad, és amely megszabadítja a jövőt a reménytelen
ségtől.”

(Elif Shafak)

A 2015. év elbúcsúztatásával egyidejű
leg elkezdődött az Újév: az időszak, amikor 
re  ménnyel teli várakozással tekintünk előre, 
bízva egy jobb, szerencsésebb időszakban. 
Az év végi számadással együtt felidézzük 
azokat az eseményeket, amelyek valamilyen 
mó don nyomot hagytak bennünk. Lehet ez 
egy csöppség világrajövetele, két fél egésszé 
válása, vagy egy szerettünk elvesztése. A Má
riapócsi Közös Önkormányzati Hivatal anya
könyvvezetőjeként szeretném egy kirándu
lásra invitálni a kedves olvasókat, amelyen 
térképül az elmúlt egy év eseményei szolgál
nak majd. A 2015. évben 23 máriapócsi új
szülött látott napvilágot, amely a 2014es évi 
létszámadatokkal (25 fő) összevetve stagná

lást mutat. Tavaly 60 főt búcsúztattunk el az 
élők soraiból, ez a szám – sajnálatos módon – 
a 2014. évi 32 főhöz képest közel a duplájára 
emelkedett. Máriapócs Város Önkormányza
ta ezúton is szeretné részvétét kifejezni az el
hunytak hozzátartozóinak.

A halálozási aránnyal ellentétben a „szép 
ko  rúságot” betöltő személyek, valamint a 
házasságkötések száma növekedést mutat. 
2015ben 5 fő gyarapította a szép korúak tá
borát, a házasságkötések száma pedig 15re 
ugrott, ami az előző évi 6 alkalomnak több 
mint kétszerese.

Hivatalunk – az előző évekhez hasonló
an – 2015ben is arra törekedett, hogy minél 
mél  tóbb feltételeket teremtsen a jegyespá rok 

szá mára. Az új építésű Kulturális Központ át
adá sával olyan házasságkötő terem várja a há
zasulandókat, amely akár 200 fős polgári szer
tar  tásoknak is helyet adhat. Természetesen 
azon párok számára is szolgálhatunk megol
dással, akik esküvőjüket külső, a hivatali helyi
sé gen kívüli helyszínen szeretnék kimondani a 
boldogító igent. Remek lehetőséget nyújthat 
erre – többek között – az Emmánuel Zarán
dok ház, amely már az elmúlt évben is szá
mos polgári házasságkötés megrendezésének 
szolgáltatott helyet, ugyanúgy, mint a Kegy
templom külső udvara. 

Sándor Veronika  
Anyakönyvvezető, népességnyilvántartó, 

gyámügyi és hagyatéki ügyintéző

Egyházi beruházásokkal bővült Máriapócs
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Kulturális Központ és Városi Könyvtár hírei

Az elmúlt félévben sok programunk valósult meg. 
Július 27-től augusztus 7-ig képzőművészeti táborban vehettek részt 

a gyerekek, Komiszár János festőművész szakmai vezetésével. A munka 
so  rán a pasztellel, az akvarellel, a szénnel, mint alapanyagokkal és külön-
féle ábrázolási módokkal is megismerkedhettek a résztvevők. Az elkészült 
munkákból kiállítás nyílt Fiatal tehetségek Máriapócson címmel a Mária-
pócsiak Találkozóján. Különleges programként Szabó Viktória mentőtiszt 
hallgató az újraélesztésről tartott előadást, és a segítségnyújtás legfonto-
sabb lépéseit tanította meg a gyerekeknek. 

Augusztus 12-én került sok Kovács István helyi költőnk köszöntésé
re és Búcsúzó Rózsalevél kötetének bemutatására a Központban. A dél-
után folyamán megzenésített versei mellett a szerző és Polyák Tiborné elő-
adá sában is hallhattuk a szerzeményeket. A programot Pista bácsi szü-
letésnapi köszöntése zárta. Ezúton is kívánunk nagyon jó egészséget és 
boldog életet. 

Szeptember elsején színházi előadással leptük meg az óvodásokat és 
a kisiskolásokat. A Vidor Fesztivál keretében a Ládafia Bábszínház A só 
cí mű mesejátékot adta elő. A színvonalas előadás nagyon tetszett a gye-
rekeknek. Reméljük lesz még lehetőségünk ilyen előadást fogadni az in-
tézményben. 

Szeptember 26-án, szombaton hazavártuk a Máriapócsról elszárma
zot takat, hogy velünk helyiekkel együtt ünnepeljenek. A délután folya-
mán színes programmal vártuk a vendégeket, melyben közreműködtek 
az óvoda nagycsoportosai, általános iskola diákjai, a Fodorinda Együttes, 
a Nyugdíjas Egyesület. A kulturális program után a látogatók megtekint-
hették a Nagy Szent Bazil Rend gyűjteményét, és a Kegytemplomot, ahol 
Dr. Keresztes Szilárd püspök atya köszöntötte a híveket. A nap végén a 
Za  rándokközpontban az Iránytű Klubzenekar Kovács János vezetésével 
nagysikerű koncertet adott. 

Október 1-én ünnepeltük az Idősek Világnapját, melyen köszöntöt-
tük a település lakóit. Nagyon szép verset hallhattunk Andicsku Andrásné 
(a  kistérségi szociális és egészségügyi szolgáltató központ vezetője) Vona 
Pé  terné, Tamás Lászlóné, Csekk Mihályné és Farkas Árpádné előadásá-
ban, a Nyugdíjas Egyesület és a II. János Pál Pápa Idősek Otthona lakói 
népi dalcsokorral szereztek vidám hangulatot. Polgármester úr és a képvi-
selő-testület tagjai virággal köszöntöttél az időseket. 

Októberben ismét csatlakoztunk az Országos Könyvtári Napok prog-
ramhoz. Október 7-től 11-ig minden nap más programmal vártuk az olva-
sókat. Közlekedési vetélkedő, drog prevenciós – egészséges táplál ko zásról 
– új raélesztésről előadás, táncház, könyvtári játékok színesítették az egy 
hetet. Rendszeres olvasóinkat aján-
dékkönyvekkel leptük meg a me-
gyei könyvtár jóvoltából. 

2015. december 01-én, kedden 
ünnepeltük a Városnapot. Az ün-
nepi köszöntő után Papp Bertalan 
pol gármester úr és Dr. Juhász Sza-
bolcs jegy ző úr önkormányzati el-
ismeréseket átadott át. Máriapócs 
Város Ön kor mányzatának Képvi-

selő-testülete Máriapócs Posztumusz díszpolgára címet adományozott 
Paszternák József úrnak, Máriapócsért emlékérmet adományozott Vona 
Mihály részére, Önkormányzati Díszoklevélben részesítette a városban 
működő Borostyán Klubot és a Kis Rózsafa Citerazenekart. Az ünnepi 
műsor egész délután tartott, melyen felléptek:

–  Magyar Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola – Kis Rózsafa Citera Zenekara

–  Fodorinda Együttes
–  A Csomortáni Magyarok Nagyasszonya néptánccsoportja
–  Fiatal roma tehetségek
–  Nagyidai Gergő és Munkácsy Anita színművészek 
A programot Antal Roland vezetésével táncház zárta. 
A Máriapócsi Nyugdíjas Egyesület december 15-én tartotta hagyomá-

nyos karácsonyi ünnepségét, melyen a tagok kántálással ünnepelték a kis 
Jézuska születését. Betlehemes műsorukkal az idősek otthonát és az idő-
sek klubját is meglátogatták és együtt ünnepeltek az ott lakókkal.

Idei évben először rendeztük meg Szilveszteri bálunkat. A családi han-
gulatú rendezvényen mindenki jól érezte magát, ezért az idei évben is 
szervezzük az eseményt.

Programjainak 2016ban: 

Folytatódik Fodorinda Táncház programunk a Nemzeti Kulturális 
Alap Népművészeti Kollégiumának jóvoltából, minden hónapban. Kö vet-
ke ző foglalkozás január 23. szombat 18 óra. 

Farsangi Ki Mit Tud a Kulturális Központban. Várjuk táncosok, éne-
kesek, versmondók, zenészek jelentkezését. Ideje: február 20. szombat 14 
óra. Jelentkezni a Városi Könyvtárban lehet február 15-ig. 

Könyvtári programunk az NKA Könyvtári Kollégiumának támogatá-
sával 2016-ban:
–  Máriapócs művész szemmel fotópályázat három korcsoportnak: álta lá-

nos iskolás, közép- és főiskolás, felnőtt. Pályázati határidő: február 26. 
Kiállítás ideje: március 15. 

–  Esszépályázat „Máriapócsi emlékem” címmel. Pályázati határidő: március 
31. Eredményhirdetés: április 11.

–  Tovább folytatódik a Fiatal tehetségek Máriapócson: képzőművészeti al-
kotások pályázata. Pályázati határidő: április 20. Kiállítás ideje: május 1. 

–  Író-olvasótalálkozó Finy Petrával – áprilisban 
–  Máriapócson élő költők új műveinek bemutatása – április 11. 
–  Könyvtári vetélkedők: történelmi március 14-én; irodalmi április 11-én; 

helytörténeti május 1-én. 
A felhívások feltételeit keressék 

a hirdetőtáblákon és honlapunkon. 
Az idén is lesz Zsiráf tábor szin-

tén a Nemzeti Kulturális Alap tá-
mogatásával: két szekciót szeret-
nénk indítani: népművészeti és 
kép  zőművészeti. Ideje: 2016. június 
27-től – július 8-ig. 

Vonáné Pásztor Éva
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A Máriapócs Rendőrőrs híreiből kívánunk 
pár hírt megosztani Önökkel. Szerencsére a 
vá rosban súlyos a lakosság szubjektív bizton
ságérzetét felborzoló esemény bűneset nem 
történt az elmúlt hónapokban azonban így is 
akadt munkája a rendőreinknek. 

A város Általános Iskolája elől tulajdoní
tottak el két kerékpárt melyek értéke 20–30 
ezer forint között volt, sajnos a kerékpárok 

eltulajdonításához hozzá járult az is, hogy 
nem voltak lelakatolva. A bejelentést követő
en végzett adatgyűjtés és a térfigyelő kame
rák elemzése során meg állapítást nyert a két 
Pócspetri illetőségű fiatal fiú kiléte és azok 
a rendőrőrsre kerültek előállításra, a cselek
ményt követő második napon, mivel az elkö
vetők a lopást követően HajduBihar Megyé
be utaztak vonattal.

A cselekmény elkövetését a két fiatal elis
merte, de tettükre magyarázatot nem tudtak 
adni. A tulajdon elleni szabálysértés elköve
tése miatt mindkét elkövetővel szemben  bí
rósági eljárást kezdeményeztünk.

Mindenkinek boldog újévet kíván a rend
őrőrs személyi állománya.

 Tisztelettel: Varga Zsolt r. százados

Rendőrségi hírek

Szeptember 1jén nyitotta 
meg kapuit az óvoda, ahol 63 
gyer mek kezdte meg az új ne
velési évet. Szeptember 26án 
a Máriapócsiak találkozóján a 
nagy csoportosok is bemutat
koztak. 

Szeptember 30án meghir
dettük mesemondó délelőttün
ket, melyet 2016. január 22én 
a magyar kultúra napján tar
tunk, és minden óvodás, aki
nek kedve van, készülhet egy 
szép magyar népmesével. 

A nyírbátori kulturális központban októ
berben és novemberben is szín  házi előadást 
tekinthettek meg gyermekeink. Október 31
el nyugdíjas lett Ács Ferencné Verácska daj
ka néni. Sok boldog és egészségben gazdag 
nyugdíjas éveket kívánunk neki. November 
6án a Huncutka Alapítvány támogatta óvo
dánkat egy vidám délelőttel, melyen arcfes
tésre és különböző népi játékok kipróbálásá
ra volt lehetőségük a hozzánk járó gyerme
keknek. 

November hónapban 3 óvodapedagógus 
szaktanácsadói látogatása zajlott, melyet re
mek eredményekkel zártak. November 13
án a nagy és a középső csoport 5 évet betöl
tött gyermekei a LEGO gyárban tettek láto
gatást, ahol a játékok készítésének folyama
tát nézhették meg, és egy izgalmas délelőtt 
folyamán a LEGO játszószobában tölthettek 
el egy pár órát. November 14én adventi al
kotódélutánt tartottunk a szülők számára, 
ráhangolódást tettünk lehetővé a közelgő 
ünnepre. 

Máriapócsi Napközi Otthonos Óvoda hírei

Verácska néni utoljára zárta 
az óvoda ajtaját

December 4én 11.00 órától a nagycso
port gyermekei meglepték a Szent Makrina 
Szociális Otthon lakóit egy kis mikulásmű
sorral. Dél után pedig a gyermekeket látogat
ta meg a Mikulás az óvodában. De cember 
18án, a karácsonyi ünnepségünkön a nagy
csoportosok betlehemes játékot adtak elő az 
óvoda gyermekeinek, dolgozóinak, meghí
vott vendégeknek, szülőknek. A téli zárva tar
tásunk december 21től, január 3ig tartott. 
Január 7én megszentelte az óvodát Kapin 
István atya. 
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Máriapócsi Magyar-Angol Tanítási Nyelvű Általános és Alapfokú Művészeti Iskola

Intézményünkben a 2015/2016. tan
évben 227 diák kezdte meg tanulmá
nyait az általános iskolai képzésben, 
a művészeti képzéseinkre 110 tanu
ló jelentkezett. Az első osztályban 
41 kisdiák tanul a két tanítási nyel
vű képzésünkben. Az idei tanévben 
is Jeffery Lee Holcomb az Amerikai 
Egyesült Államokból érkezett lektor
tanár segíti tanulóink munkáját.

Bevezetésre került iskolánkban az elektroni-
kus napló, valamint az elektronikus ellenőrző 
rend szer. Ezen túl a szülők interneten keresz-
tül, akár az okostelefon alkalmazáson keresztül 
is teljes körűen tájékozódhatnak gyermekük 
tanulmányi munkájáról.

Az e-ellenőrző az alábbi honlapon érhető el: 
ma ripaocsialtisk.e-naplo.hu

A bejelentkezéshez szükséges felhasználói 
névként a gyermek tanulói azonosítószáma, 
jelszóként a gyermek születési dátuma az aláb-
bi formátumban év-hónap-nap (pl.: 2015–10–
15).

Negyedik évfolyamos tanulóink számára 
vi dáman indult a tanév, hiszen az első tanítá-
si héten gyárlátogatást tehettek a nyíregyházi 
Lego gyárba, ahol egy izgalmakkal, érdekessé-
gekkel teli délelőttöt tölthettek el. Megismer-
kedtek a gyártási folyamattal, minden gyermek 
kapott ajándékba egy-egy legofigurát.

A zeneművészeti tanszak tanárainak vezeté-
sé vel az idei évben is megemlékeztünk a ze-
nei világnapra. A program célja a zeneművé-
szet népszerűsítése A nap keretei között hang-
szerbemutatót tartottak a tanszak növendékei. 

Ezen a napon a tanítási óra szüneteiben az osz-
tályok kedvenc zeneszámait hallgathattuk meg, 
melyet a 8. osztályos diákok segítségével gyűj-
töttünk össze. 

A TÁMOP 3.1.4.C–14 számú projekt kere-
té b en egy nagyon színvonalas egészségnapi 
programot szereztünk. A napot Lakatos And-
rea aerobic oktató bemelegítő foglalkozása in-
dította, majd 2015 méteres futáson vett részt 
az iskola minden tanulója.  Ezen a napon a ta-
nulóink csapatokba szerveződve 12 egészség-
állomást látogathattak meg, ahol érdekesebb-
nél érdekesebb információkat gyűjthettek. A 
Mentőszolgálat munkatársainak segítségével 
megismerkedhettek a defibrillátorral, valamint 
az újraélesztést is gyakorolhatták az ambu-
babával. A kötözőbe alapvető elsősegély-nyúj-
tási ismereteket szerezhettek. A nap zárása-
ként az akadályverseny próbatételeit is nagyon 
ügyesen teljesítették a csapatok. 

A TÁMOP 3.1.4.C–14 számú projekt ke-
retei között iskolánk udvara is megszépült. A 
program keretében különleges örökzöldeket, 
cserjéket, évelő és egynyári növényeket, fákat 
ültettünk. Reméljük, hogy az elültetett császár-
fák, páf rányfenyők, gesztenyék, platánok, szi-
varfák és szép virágú és cserjék épségben meg-
maradnak, és sokáig díszítik környezetünket. 
Az udvaron töltött idő kellemesebbé tétele ér-
dekében kerti padokat is vásároltunk, de fűnyí-
ró és rotációs kapa beszerzésére is sor került. 
Külön örültünk annak, hogy parkosításba a 
szülők is bekapcsolódtak, így a park még válto-
zatosabb növényekkel gazdagodott.

Máriapócs város kulturális életébe is aktí-
van bekapcsolódik iskolánk, hiszen az idei év-
ben is iskolánk tanulói adták az október 23-i 

forradalom és szabadságharc emlékére szer-
vezett műsort. A Máriapócsiak Találkozója al-
kal mából bemutatkozott iskolánk énekkara, 
citeraegyüttese és néptánccsoportja. A Nem-
zetiségek háza átadó ünnepségen énekkarunk 
ruszin népdalokkal, néptáncos diákjaink egy 
része cigány táncokat adott elő a közönség-
nek. A máriapócsi városnap alkalmából szin-
tén szerepelt a Máriapócs Város által elismerés-
ben részesült iskolánk keretei között működő 
KisRózsafa citeraegyüttes, valamint szintén be-
mutatkoztak néptáncosaink, akik cigány tán-
cokkal készültek.

Hagyományainkhoz híven a Mikulás ün-
nep ségünket az idén is a Kegytemplomban tar-
tottunk. Első osztályos tanulóink kedves ver-
sekkel várták, hogy megérkezzen a Miku lás. Ez 
úton is szeretnénk megköszönni a Má ria pó csi 
Görög Katolikus Egyházközségnek és a Mária-
pócsi Gyermekekért Alapítványnak, hogy az 
idén is hozzájárultak a gyerekek megajándéko-
zásához.

Iskolánk 8. osztályos tanulói nagy meglepe-
téssel várták Mikulás napján az iskola tanulóit. 
Osztálytermüket átalakították a Mikulásházzá, 
ahol a délelőtt folyamán minden gyerek beláto-
gathatott. Köszönjük nekik a sok-sok munkát, 
és nagy öröm számunkra, hogy odafigyelnek 
egymásra, fontosnak tartják, az örömszerzést a 
kisebbek számára.  

A tanítási év első féléve 2016. január 22-ig 
tart. Az iskolák 2016. január 29-ig értesítik a 
tanulókat, kiskorú tanuló esetén a szülőket az 
első félévben elért tanulmányi eredményekről. 

Vincze Sándor
iskolaigazgató
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„A rák nem a személyiséget változtatja meg, 
és a legyőzésében a leg több erőt az adja a beteg-
nek, ha hisznek benne a körülötte lévők, és vál -
tozatlanul szeretik az embert min den problémá-
ja ellenére.”

Már a szó hallatára összerándul a gyomrunk. 
Beszélni kell a rák ról! Ki kell mondani a nevét! 
A je leket komolyan kell venni, nem el bújni elő-

le! Időben kell menni or voshoz! A rák sokak 
szemében gyó  gyíthatatlan, de az orvostu do-
mány sokat fejlődött, új gyógyszerek vannak. 
Sokkal nagyobb az esély 
a túléléshez, a gyógyu-
lás  hoz!  Hiszünk benne, 
hogy együtt a csoportban 
sokat segíthetünk társa-
ink nak. Nagyon örülünk 
egy-egy összejövetelnek! 
Jó együtt! Cso por tunkba 
szeretettel várunk bárkit 
(más betegségben lévőket 
is), akik úgy érzik, szük-
ségük van közösségre, be-
szélgetésre, vidámságra. 
Ki bővített foglalkozásain-
kon, melyre a lakosságot 
is meghívjuk Egészség-

ügyi Előadás soroza tot indítottunk. Második 
alkalommal, október 21-én dr. Nagy Mihály 
ma tematikus „Spirituális utazásaim Brazíliá-

ban” címmel érdekes, mély re-
ható tájékoztatást adott a gyó-
gyí tás e formájáról. 

December 10-én Dr. Nagyné 
Ge  rényi Ágota ismertette meg 
ve lünk a Xocai szuper-antioxi-
dáns cso koládé gyógyító hatását. 

Máriapócs Város Képviselő-
tes  tülete a Borostyán Klubot 
„Má  ria pócsért Díszoklevélben” 
részesítette. Köszönjük az elis-
merést! Ez számunkra nagyon-
nagy dolog! 

Farkas Árpádné

December 17-én tartottuk Karácsonyi ünnepségünket az Idősek Klub-
jában. A klubtagok nagy örömmel, és aktivitással készültek az ünnepségre. 

Több klubtagunk egyéni verssel készült: Takács Jánosné, Komócsi Jó-
zsef né, Bényei Tünde, Farkas Árpádné, Miklóssy Andrásné.  Karácsonyi 
tör t énetet osztott meg velünk Papp Gáborné.  A Nyugdíjas Egyesület tagjai, 
és az Idősek Klubjának több tagja, közösen adta elő, a kis Jézus születésé-
nek történetét. A műsor után, közös vacsorával zártuk Karácsonyi ünnepsé-
günket. Összejövetelünket megtisztelte jelenlétével, a nyírbátori Kistérség-
től, Andicsku Andrásné megbízott intézményvezető, Kovácsné Posta Enikő 
részlegvezető, valamint Polyák Tibor alpolgármester. 

      Muszák Jánosné klubvezető

Máriapócsi Horgász Egyesület hírei

Borostyán Klub hírei

Idősek Klubja hírei

HORGÁSZ SIKEREK

Az idei esztendőben immár IX. alkalom-
mal került megrendezés re a csuka fogó emlék 
horgászverseny, az egyesület elhunyt tagjainak 
tiszteletére! A zord időjárás ellenére szép szá-
mú horgászcsapat mellett a következő eredmé-
nyek születtek: 

Felnőtt:  1. Hornyák Csaba 
 2. Tajti József 

Utánpótlás:  1. Szahajda Kristóf

Tóth Árpád beszédében kiemelte, hogy ki-
lenc évvel ezelőtt egy szomorú tragédia mi-
att, amikor egy gyerek horgásztársukat veszí-
tették el, hív ta életre a megemlékezést.  Az el-
múlt években összesen már 12 tagját vesztette 
el az egyesület, akiknek az emléküket a ver-
seny megrendezésével is szeretnék megőrizni. 
Az eredményhirdetést követően, a Máriapócsi 
Kegy templomban szolgáló áldozópapok végez-
tek Panachidát, majd a tagok mécseseket és vi-
rágokat helyeztek el a horgásztársak emlékosz-
lopánál.
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•   Oxi Lara – 2015. 08. 16. 
A.n.: Oxi Anita

•   Murguly Attila – 2015. 08. 23 
A.n.: Galyas Malvin

•   Horváth Ferenc – 2015. 08. 29. 
A.n.: Horváth Annamária

•   Franku Gábor – 2015. 09. 15. 
A.n.: Orosz Alexandra

•   Balogh Bella Emília – 2015. 10. 17. 
A.n.: Linzenbold Szandra

•   Tamás Máté – 2015. 10. 20. 
A.n.: Szűcs Tünde

•   Horváth Alexa Klarissza – 2015. 11. 03. 
A.n.: Mocsár Ágnes

•   Bujáki Hanna Ágnes – 2015. 12. 16. 
A.n.: Papp Ágnes

•   Magyar Hanna Szófia – 2015. 12. 16. 
A.n.: Czakó Szabrina

Elhunytak
Angyal Józsefné Horváth Sándor
Angyal Lajosné  Jónás Mária
Bakró Albert Kapros Lászlóné
Bényei Miklós Molnár Mihály
Csillám Valéria Papp Imréné
Dávida Sándorné Papp Klára
Doviscsák Attila Papp Mihályné
Feczák Miklósné Papp Péter
Feczák Péterné Paszternák József
Fürtös Anna Pásztor Antalné
Fodor László Szabó János
Gelics Jánosné Szabó József
Gere Gyuláné Sziráki Istvánné
Harsányi Nándor Vajda Sándorné
Horváth Gézáné   Vitéz Pálné

BOLDOG II. JÁNOS PÁL PÁPA IDŐSEK OTTHONA

Az elmúlt időszak sem telt el eseménytele
nül otthonunk életében. Október 1jén az Idő
sek Világnapját ünnepeltük, és el is érkeztünk 
az őszhöz, az évszaknak megfelelő dekorációk 
ké szítésével lakóink hangulatosabbá tették in
tézményünket.

Az idén is nagy örömmel készültünk lakó
inkkal a karácsonyi időszakra, mely megkoro
názása képen 2015. december 17.én Karácso
nyi Ünnepség került megrendezésre.

Lelki vezetőnk, Mosolygó Tibor és intézmé
nyünk vezetője Lőw Gábor ünnepi köszöntő
jét követően, a máriapócsi MagyarAngol Két 

Tanítási Nyelvű Általános és Művészeti Iskola 
növendékeinek csodálatos előadását élvez
hettük. Intézményünk lakói közül volt, aki 
verssel készült a jeles alkalomra, illetve ottho
nunk lakóiból kovácsolódott kis kórus kará
cso nyi énekekkel örvendeztette meg mind a 
lakókat mind a dolgozókat. Papp Bertalan Má
riapócs város polgármestere, valamint a kép
viselőtestület tagjai minden lakónkat meg
örvendeztetett egyegy ajándékkosárral. 

2015. december 17én délután Intézmé
nyünk, dolgozói részére Karácsonyi Fogadást 
ren dezett, mely a Görög katolikus Bazilikában 

a dolgozókért tartott Szent Misét követően a 
Za rándokházban került megrendezésre. Sze
retetszolgálatunk igazgatója Ungvári Sándor, 
illetve intézményünk vezetője Lőw Gábor ün
nepi köszöntőjét követően jó hangulatban telt 
el a közös vacsora.

Az elkövetkező időkben is törekszünk arra, 
hogy közösségünk harmonikusan és aktívan 
élje meg mindennapjait. 

Madácsi Éva
foglalkoztatás szervező

Házasságkötések

Jobbágy Lilla  
és Csillám Zsolt

***
Czakó Emese 

és Sitku Szabolcs
***

Borsi Zsuzsanna 
és Iváncsik László

***
Schrankó  

Mária Nikoletta 
és Turóczi Bertalan

***
Szabó Mihály 

és Kócs Tamara
***

Huszár József 
és Seszták Ilona Margit

***

Czakó Emese 
és Sitku Szabolcs

Schrankó Mária 
és Turóczi Bertalan

Huszár József 
és Seszták Ilona

Borsi Zsuzsanna 
és Iváncsik László

Szépkorúak

Szeptemberben egy újabb má
riapócsi la kos lépett be a „Szép ko
rúak sorába”, akit jó egészségben, 
családja körében köszönthettünk.

Zsámlyák Mihályt ünnepeltük, 
aki szeptember 30án töltötte 90. 
életévét. Decemberben Lanter Jó
zsef né, illetve január 7.én Filep 
Im réné, jeles események alkalmá
ból Máriapócs Város Önkormány
zata nevében Polyák Tibor alpol
gármester, és Dr. Juhász Szabolcs 
jegyző a Máriapócsi Közös Ön kor
mányzati Hivatal nevében Sándor 
Veronika anyakönyvvezető kö
szön tötték az ünnepeltet. Isten él
tesse őket sokáig!

Gólyahírek
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Idősek Világnapja

Pócsi Karácsony

Tanévnyitó ünnepség

Vadászbúcsú

V
Á
R
O
S
N
A
P

Máriapócsiak találkozója Harangszentelés

Mikulás ünnepség

Kenyérszentelés Október 23. Nagyboldogasszony búcsúja




