
Wass Albert: 

Karácsonyi versek

„Angyalok húznak a világ fölött. 
Hírét hozzák, hogy földre szállt 

a béke! Megszületett az Igazság, 
a Jóság, akit úgy vártunk: 

megszületett végre!

Keresik régen bölcsek és királyok, 
papok, költők és koldusok. 

Világmegváltó konferenciák 
várják jöttét 

és fényes trónusok!

Megérkezett. Bámulják bamba 
szemmel barmok, cselédek, 

pásztorok. Talán van olyan is, 
aki letérdel s valami együgyű 

imát motyog.

A jászol fölött fölragyog egy 
csillag, néhány angyal 
és gyermek énekel…

Szelíden száll az ének 
és a pára szurtos ólból 
a fényes égre fel…”

  2. o.:   Félidőben
  3. o.:   Rövid hírek
  4. o.:   AKTÍV 2012-es év
  5. o.:   Óvoda, Iskola hírei
  6. o.:   Rendőrségi Hírek 
  7. o.:   50. éves házassági 

évfordulók
  8. o.:  Keresztrejtvény
  9. o.:  Liturgikus rend 
10. o.:   2012. évi képes 

beszámoló
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MEgHíVó
Máriapócs Város Önkormányzata és a görög Katolikus 
Egyház szeretettel meghívja Önt és Kedves Családját 

a 2012. december 24-én hétfő 15 órakor kezdődő
PóCSi KaráCSony ÜnnEPérE.

  Program: – 15 órakor kezdődik az utcák énekes vonulásával
 –  16 órakor Papp Bertalan polgármester Ünnepi köszöntője, 

Pásztorjáték, és közös éneklés a Templomtéren. 

Áldott, Békés, Boldog Karácsonyi Ünnepeket  
és Sikerekben Gazdag Új Esztendőt kíván 

Máriapócs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. 

SzilveSzteri batyuS buli!
2012. december 31-én, 20 órától 

Köszöntsük együtt a 2013-as évet!
A jó szórakoztatást garantálja az élőzene, tombola, 

karaoke, malacfogó verseny, és a hajnalig tartó tánc!
Mindenkit szeretettel várunk! 

Belépő: 1.000,– Ft; Tombola: 200,– Ft 
Jegyek elővételben: 

Papp Bertalan: 70/337-2712 • Balázs Csabáné: 70/337-2684                
Ifj. Lőrincz Péter: 70/342-6316 • Tóth Árpád: 70/387-2610           

Sándor Lászlóné: 70/459-3063



Pócsi Újság

Az állam 1758, ötezer lakosúnál kisebb 
település adósságát rendezi az év végéig. A 
nemzeti összetartozás kormánya segítő ke
zet nyújt Máriapócsnak is, átvállalva az ön
kormányzat adósságállományát – jelentette 
be dr. Simon Miklós fideszes országgyűlé
si képviselő 2012. december 5-én, a város 
polgármesteri hivatalában tartott sajtótájé
koztatón. Mint mondta: az előző, szocialis
ta kormány nem csak az em bereket, az ön
kormányzatokat is eladósította. 

A Fidesz–KDNP kormány átvállal
ja a pócsi önkormányzat adósságállomá

nyát, s egyben felhívja a településvezetés 
figyelmét a racionális gazdálkodás fon
tosságára. A „Kiút az adósságcsapdából 
Máriapócson” címmel meghirdetett meg
beszélésen Papp Bertalan polgármester, 
Kiss Béla jegyző, a helyi civil szerveze
tek, az önkormányzat, valamint a görög 
katolikus egyház képviselői is jelen vol
tak. 

A településvezető elmondta: a város 
el adósodása 2002 és 2010 között jelenő
sen nőtt, Máriapócs hitelállománya jelen
leg 118, a számlatartozása 86 millió forint, 

melynek rendezése érdekében önhikis pá
lyázatot nyújtottak be.

tisztelt Máriapócsiak!

engedjék meg, hogy az Önkor-
mányzati választások óta eltelt 2 esz-
tendő gondjairól és eredményeiről, il-
letve az előttünk álló időszak tervei-
ről szóljak.

2010. októberére nagyon súlyos 
anya gi helyzetbe került a település. A 
több mint 200 millió forintos hiány sú
lyos béklyóként nehezedett ránk. Jel
lemző példaként említem, aznap mikor 
az átadás történt, délután már a közvilá
gítás kikapcsolásáról kellett egyeztet
nem. Nehéz helyzetünk miatt szinte 
azon nal megszorító intézkedéseket kel
lett hozni az újonnan választott képvi
selő-testületnek. Ezek nem népszerű, de 
elkerülhetetlen lépések voltak. 

Létszámleépítés történt a Polgármes
teri Hivatalban, közvilágítási lámpates
tek részbeni csökkentése (több mint 5 
millió Ft megtakarítás) a Képviselő-tes-
tü let elektronikus tájékoztatására tér
tünk át (mellyel sok pénzt spóroltunk), 
kényszerhelyzetünkben múlt évben a 
Pol gármesteri Hivatal átköltözött az  

 
 
 
 
Óvo da épületébe, így több mint 1 millió 
fo rintot takarítottunk meg. 

Részben anyagi okok miatt is, az 
Idősek Otthonának működtetését átad
tunk a Szent Lukács Görögkatolikus 
Szeretetszolgálatnak. Döntésünk által 
biz tonságosabbá vált az ott lakók élet
körülménye, és nem utolsó sorban 13 
dolgozó munkahelyét tudtuk megőrizni.

Tovább is sorolhatnám a takarékos
sági intézkedéseket, de tekintsünk elő
re. Ez év decemberében a polgári kor
mány Máriapócs adósságából közel 150 
millió Ftot vállalt át. Ilyen óriási mér
tékű segítséget településünk még soha 
nem kapott. Olyan beruházások hitelei
től „szabadultunk” meg, mint az Ivóvíz
javító program, szennyvíztelep bővítése 
és felújítása, az Idősek Otthona és Óvo
da építése, kerékpárút kiépítése, térren
dezés, stb.

Mivel ezek a súlyos tízmilliók nem 
nyomasztják településünk költségveté
sét, így tovább dolgozhatunk városfej

lesztési elképzeléseinken. Az elkészült 
ter vek alapján elkezdhetjük az új vá
rosközpont kialakítását. 2014-ig az idő
sek számára pihenő park kerül kiala
kításra, a gyerekeknek pedig játszótér 
épül. Heteken belül pályázatot nyújtunk 
be, megújuló energia hasznosítására. 
Elkezd jük az intézményeinkben a drá
ga fűtési rendszer átalakítását. Folytatni 
fogjuk a tehetséges pócsi fiatalok támo
gatását. Nagyon fontos feladat, hogy a 
meg lévő munkahelyeket őrizzük meg és 
újakat hozzunk létre. Tudom, hogy itt a 
válság sújtotta országrészen ez a legne
hezebb feladat, ezért itt köszönöm meg, 
hogy a mezőgazdasági vállalkozók, kü
lönösen a dohánytermesztők nagy sze
repet vállalnak abban, hogy a dolgozni 
akaróknak munkát biztosítanak. Egy év 
múlva ünnepeljük várossá válásunk 20 
éves évfordulóját, melynek előkészítő 
munkáit már elkezdtük. 

Feladatunk tehát lesz bőven, ezért 
arra kérem a jó Istent, adjon mindnyá
junknak jó egészséget és boldog új esz
tendőt.

Papp Bertalan polgármester
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Máriapócs adósságát is átvállalja az állam

Máriapócs város Önkormányzat 
Kép viselő-testülete 2012. évben is köz-
reműködött abban, hogy a hátrányos 
helyzetű családoknak segítséget nyújt-
son.

2009. évtől vesz részt Máriapócs Vá
ros Önkormányzata az a EU Élelmiszer
segély programban, ahol  a legrászorul
tabb személyek részére alapvető élelmi
szerekkel történő ellátás érdekében 213 

családnak biztosított élelmiszercsoma
got. Máriapócs Város Önkormányzat az 
ál  la mi támogatás mellett önrész felválla
lásával 120 m3 szociális célú tűzifát igé
nyelt azon máriapócsi lakhellyel rendel
kező hát rányos helyzetű családoknak, 
ahol az egy fogyasztási egységre eső havi 
jövedelem összege nem haladja meg a 
28.500,– Ft-ot. Az ingatlanonként 1 m3 tű
zifa szétosztására 2013. január hónapban 
kerül sor. Máriapócs Város Önkormány

zat Polgármes teri Hivatal Szociális irodá
jába 2013. január 14. napig nyújtható be 
az erre irányuló kérelem. 

A háztartási hulladék rendezett fel
tételek szerinti tárolását és elszállítását 
biztosítja, a 400 család ré szére kiosztott, 
635,– Ft kedvezményes áron megvásárol
ható szemétgyűjtő edény, amelyet az arra 
igényt tartók már használatba is vettek.

Papp Bertalan polgármester

Önkormányzati segítségnyújtás

Félidőben



tájékoztatom Önöket Máriapócs 
Vá  ros Önkormányzat Polgármes

teri Hivatal 2013. évi működését érin

tő jogszabályi változásokkal kapcsolat
ban, hogy a Nyírbátori Járási Hivatal
hoz átkerülő  okmányirodai, gyámhiva
tali és egyes szociális feladatok ellátá
sa továbbra is helyben történik, válto
zatlanul a máriapócsi polgármesteri hi
vatal megszokott irodáiban és ügyinté

zők közreműködésével. Az építésügyi 
fel adatok 2013. január 1. naptól Nyír
bátor Város Jegyzőjéhez kerülnek, így 
az ügyintézés helye a nyírbátori Polgár
mesteri Hivatalban lesz. A Polgármeste
ri Hivatalban a két ünnep között az ügy
félfogadás szünetel!
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Máriapócs településen 2012. évben 
46 család volt gondozásban, 285 alka
lommal látogattam családot. 

A településen évről-évre fokozato
san növekszik az anyagi, egészségügyi 
va lamint a foglalkoztatással kapcsola
tos problémák kezelése.

Jelentősen megnőtt a közüzemi- és 
banki tartozások miatt bajba kerültek 
száma. Többségében sikerült részletfi
zetési megállapodásokat, fizetési hala
dékot, átütemezést kérni ezeknél a szol
gáltatóknál. A településen egyre több 
család szerelteti fel az előrefizetős órá
kat, azért hogy ez által is csökkenjen az 
eladósodása az E-ON felé. Egész évben 
folyamatosan töltjük ki klienseinknek a 
vé dendő fogyasztói nyilvántartásba vé
telhez és meghosszabbításhoz az E-ON 
és a TIGÁZ felé a nyomtatványokat.

Munkahelyteremtés támogatása:

A Munkaügyi Központ által szerve
zett továbbképzésről, átképzésekről tá
jékoztatást nyújtottam a kliensek részé
re. 

2012. november 28–30-ig 3 na
pos Munkaerőpiaci tréning megtartásá-
ra került sor a Kistérségi Szociális és 
Pedagógiai Központ és a Családsegítő 
Szol gálat szervezésében.

A programot családi délután zár
ta, melyen játékos vetélkedő, kötetlen 
be szélgetés megtartására került sor. 58 
fő vett részt a rendezvényen. Vacsorá
val zárult az est, melyen Papp Berta
lan polgármester úr is részt vett, ő is kö
szöntötte a résztvevőket. Mindenki jól 
érezte magát, a  családok örültek annak, 
hogy ilyen programban vehettek részt.

Jóléti akciók:

Ruha, és vetőmag adományban 58 
család részesült. Az adományokat a Ma
gyar Vöröskereszttől, az önkormány-
zattól, a görögkatolikus egyháztól és a 
magánadományozóktól kapja a szolgá
lat. 

November 26-án 213 család része
sült élelmiszercsomag adományban. Az 
önkormányzat nyújtotta be a pályáza
tot, a csomagokat az alapszolgáltatási 
központ munkatársai osztották ki. 

December 12-én került sor az utol
só csoport foglalkozásra ebben az év
ben. Karácsonyi emlékeket idéztünk 
fel. 

Dr. Kissné Bunya Katalin
családgondozó

HonoSíTáS VároSunKBan

Városunkban is lehetőség van az 1993. 
évi LV. törvény alapján a honosítási, visz
szahonosítási kérelmek leadására a kül
földön élő magyar honfitársaink számára.

Magyarország Köztársasági elnöke a 
kérelmek kedvező elbírálása után hono-
sítási, visszahonosítási okiratot állít ki 
az érintettek részére. Az eskütétellel a kül
földön élő magyar személy(ek) meg szer-
zi(k) a kettős állampolgárságot. Má ria pó-
cson a 2012. évben 62 darab kérelem 109 
fővel került leadásra. A legutóbbi esküté
telen 16 fő szerezte meg a magyar állam
polgárságot Máriapócson. 

ErEdMényES MáriaPóCSi ÖKÖlVíVóK

Az NYVSC–Big Boxing négy verseny-
zővel indult. Két máriapócsi boxoló kö

zül Kovács Richárd három nyert mér
kőzéssel a háta mögött került a döntőbe, 
ahol a kiskunfélegyházi Papp Ádám ellen 
nagy szerű küzdelemben, egy intés elle
nére is megérdemelten nyert pontozással. 
Horváth Tamás az egri Könnyű Richárd
dal döntőzött és pontozással maradt alul a 
hazai pálya minden előnyét élvező Köny
nyűvel szemben. Mindkét ökölvívó nagy
szerűen bunyózott a négy nap alatt és 
igazság szerint mindketten bajnoki címet 
érdemelnek!  Gratulálunk az elért eredmé
nyeihez, és sikeres felkészülést kívánunk 
az elkövetkező megmérettetésekhez!

időSEK VilágnaPja

2012. október 3.-án tartottuk meg in
tézményünkben a település és az Idő
sek Otthona lakóinak a hagyományosnak 

mondható „Idősek Világnapját”. Az ün
nepségen köszöntőt mondtak Papp Ber
talan polgármester, Gargya Zsolt intéz
ményvezető és Mosolygó Tibor lelki ve
zető. Felléptek az Általános Iskola diák
jai, a Szakolyi Ápoló Gondozó Otthon el
látottjai. Májer Zsuzsanna énekkel, az in
tézmény dolgozói versekkel színesítették 
a programot. (Külön köszönet Kapin Ist
ván Kegyhelyigazgató Úrnak, a fellépők 
apró ajándékaiért.) 2012. november 12.-
én az intézményünkben ünnepélyes kere
tek között Dr. Kiss Béla Jegyző Úr, vala
mint Gargya Zsolt intézményvezető és az 
otthon dolgozói köszöntötték a 90. szüle
tésnapját ünneplő Molnár Mihályt.

Tóthné Seres Éva

Tisztelt Ügyfeleink!

Családsegítő Szolgálat



aKTíV 2012-es év 
A Vigyázzunk Egymásra Egyesület szíve-
sen számol be egy-egy eseményéről. Bár 
maroknyian vagyunk, mégis lankadat-
lan lelkesedéssel folytatjuk azt a munkát, 
amiben úgy gondoljuk, segíthetünk má-
soknak, tehetünk valamit egy szebb jö-
vőért. 

Ilyen feladat a környezeti ártalom, első
sorban a parlagfű elleni közdelem is. Koráb
bi programunkat folytatva egy ifjabb kor
osztályt is sikerült megnyerni, az ovisokat. 
Tudtuk, hogy egy magas szintű környezet
védelmi nevelés folyik a mi óvodánkban. 

A nagycsoportos gyerekekre és óvónő
ikben támogatókra találtunk. A kicsik játé
kos formában ismerkedtek e „csúnya” nö
vény káros hatásával, könnyedén felismer
ték a természetben is és a felnőttek irányítá
sával irtották is. Köszönetképpen, virágot és 
almát kaptak, amelyért ezúton mondunk kö
szönetet Krajnyák Csabának és Pellei At-
tilának.

– Nem múlhat el úgy az év 
hátralévő hónapja sem, hogy a 
rá szorulóknak ruhát ne gyűj-
tenénk. Köszönet a város lakó
inak aktivitásukért, az önkor
mányzatnak a szállításban nyúj
tott segítségért, zsámják tibi-
nek az önzetlen munkájáért.

– Meghirdettük a már ha
gyománnyá vált Ki-Mit-tu dot, 
amelyet januárban rendezünk 
meg. 

– Egyesületünk nevében 
sze  repel „vigyázzunk egymás
ra”. Aggódva figyeltük, hogy az utóbbi idő
ben mennyi embertársunkat ért betegség tra
gédia.  Ez adott ötletet ahhoz kell, hogy se
gítsünk az ismerőseinken. Elhatároztuk, 
hogy létrehozunk, egy klubot melyben lel
ki és  érzelmi támogatást tudunk nyújtani. 
Az ötletet tett követte, tagokat, támogató
kat kerestünk. Felvettük a kapcsolatot az or
szágos és megyei szervezetekkel, melyek
től szakmai tanácsokon túl életmód válto
zást segítő tevékenységet is kaptunk. Janu
ártól folyamatos lesz a klub tevékenysége.

– Karácsonyi kántálás 
alkalmával a két bentlakásos 
intézmény lakóit látogattuk 
meg és csekély ajándékkal 
nekik örömteli ünnepeket. 

– A közelgő ünnepekre, 
a hideg időre való tekintettel 
kérni szeretnénk mindenkit, 
figyeljen oda jobban em-
bertársaira, ha kell, segítse 
azokat akik valami okból rá
szorultak. 

Hajasné Ildikó
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Az adventi csendes időszakot 
a Bol dog II. János Pál Pápa Idő-
sek Otthonában a megváltó születé-
sének méltó fogadására készülve 
várjuk. a miséken, az istentisztele-
ten ráhangolódunk a csendes vára-
kozásra. a foglalkozásokon az alka-
lomhoz illő szép verseket, novellákat 
olvasunk, énekelünk, karácsonyi dí-
szeket készítünk közösen. 

Most többet gondolunk a szere
tetre, emberi kapcsolatainkat képe
sek vagyunk átrendezni. Odafigye
léssel fordulunk embertársaink felé, 
érzékenyeb bek vagyunk problémáik
ra, nagyobb türelemmel, elfogadással 
tudjuk irányítani életünket. 

Az EMBER, aki született meg mu-
tat ta a jóság és a szenvedés mélységeit. 
A MEGVÁLTÓ példája pedig megta
nít a nehézségeket szeretettel, hálával 
elfogadni. Minden tanítás erről szól. 

Munkatársaimmal hálásak va
gyunk, hogy ennek a mélységét nem
csak családunk körében, hanem fog

lal  ko zásunk közben is átélhetjük: a 
sze re tet megnyilvánulásának számta
lan gyö nyörű példáját tapasztalhatjuk 
meg vagy közvetíthetjük mi magunk 
az idős, beteg lakóink gondozása so
rán. Megtapasztalhatjuk azt is, hogy 
ezek a szeretet példák erősítenek min
ket nap, mint nap, hogy munkánkat 
még nagyobb türelemmel, szeretettel 
végezzük. 

Advent idején felidézhetjük a taní
tást, feltöltjük „szeretet raktárainkat”, 
hogy az év minden egyes napján ké
pesek legyünk szeretetet adni és elfo
gadni. 

Különösen szép fénye lesz ün nep
sé günknek 2012-ben, hiszen püspök úr 
is köztünk lesz, velünk együtt ünnepel 
ezen a napon. „Ünneplőbe öltöztet
jük szívünket”, hogy december 22-én 
10:30 perckor meghitt karácsonyi ün
nepségünk kezdődjön.

Minden kedves olvasónak áldott 
ün nepet kívánunk! 

Köbli Attiláné

Magyarország Kormánya a 1238/2012. (VII. 12.) számú 
ha tá rozatában jóváhagyta a TÁMOP-2.1.2-12/1-2012-0001 
„ide gen nyelvi és informatikai kompetenciák fejleszté-
se” című kiemelt projekt támogatását, mely alapján a Köz
igazgatási és Igazságügyi Hivatal és konzorciumi partner
ként az eMagyarország programot koordi náló NT Nonprofit 
Köz hasznú Kft. vesz részt. A TÁMOP-2.1.2/12-1. idegen 
nyelvi és informatikai kompetenciák fejlesztése című pá-
lyázati támogatás lehetőséget ad, hogy idegen nyelvet és 
infor matikát tanulhassanak a jelentkezők. A támogatás
ban ré szesülők a teljes részvételi regisztrációt követően köz
vetetten (a képzők nek történő közvetlen kifizetés formájá
ban) kapják meg a képzési támogatást, amely egyé nenként 
maximum bruttó 90.000,– Ft lehet. A támogatási keretösz
szeggel a program résztvevői szabadon „gazdálkodhatnak”, 
de a bruttó 90 ezer forint támogatás igénybe véte le nem au
tomatikus, csak egy elvi maximum: addig vehető igénybe, 
amíg ki nem merül a program rendelkezésére álló keretösz
szeg. A résztvevők a 90.000 forintos támogatá si keretet kü
lönböző típusú, illetve szintű képzésben való részvételre is 
fel használ hatják. A projekt keretében megvalósuló képzések 
díja nem haladhatja meg a bruttó 1000,– Ft/óra/fő összeget, 
amibe a képzés díja, a vizsgadíj és a tananyag díja is beszá
mítandó. A program hátrányos helyzetűek (máriapócsi 
lakosok) esetén mini mum 2%-os (1.800,– Ft), egyébként 
minimum 5%-os önrész (4.500,– Ft) megfizetését várja el 
a résztvevőktől.
Képzés típusok: • akkreditált nyelvi képzések
 • akkreditált informatikai képzések

advent az idősek otthonában

Örömmel tájékoztatom a mária pó csiakat, hogy sikeres KI MIT TUD verseny folytatódik a 
Má riapócsi roma résztvevők közreműködésével.  

December 22. napon a Pócsi Szívek együttes kíséretében mutatkozik meg tánc és ének kate-
gó riában a roma hagyományőrzés. Kállósemjénben I. helyezést, míg Kis várdán Kultúránk és 
Mű vészetünk Meg őrzése rendez vényen szép eredményt sikerült elérni.

Máriapócs Települési roma
nemzetiségi Önkormányzat hírei



Szeptember 3-án szinte kivétel nélkül minden gyermek beérkezett az 
óvo dába, melyet a gyerekek, felnőttek, dolgozók egyaránt nagy örömmel 
vártak. 32 kiscsoportost folyamatosan szoktattak be a kolléganők: Csekk 
Jánosné, Orosz Aliz és Ács Ferencné. A középső csoportban 31 gyermekkel 
foglalkozik Pályu Györgyné, Baj-
záth Viktória, Porcelán-Ványi Me-
linda és Pappné Lengyel Andrea. A 
nagycsoportot 31 gyermek kezdte 
meg Hajdu Mihályné, Páldi Jánosné 
és Sitku Béláné irányításával. 

Néhány hetes összeszokás után 
az első nagy projektünk szeptember 
17-én az almaszedés volt. Haj du 
Misi bácsi már több éve rendelke-
zésünkre bocsájtja az almáskertjét, 
amit már a gyerekek nagyon várnak. A dolgos munka eredményeként az 
általuk leszedett almát hazavihették. Az almát, amit az óvoda kapott aján-
dékba, azt több héten keresztül felhasználhattuk almás süteménybe, kom-
pótba és barkácsoláshoz egyaránt. 

A Vigyázzunk Egymásra Egye-
sület kezdeményezésében részt vet-
tünk egy nagyon hasz nos és fon-
tos programban: a par lag fű men te-
sítésben. A nagycsoportosok maszk-
ban, gumikesztyűben szorgalma san 
gyűjtögették e nem kívánatos növé-
nyeket. Aranka néni hasznos taná-
csokkal látta el őket a munka meg-
kezdése előtt. 

A komposztálás világnapján 
egy komposztálót készítettünk a gyerekekkel közösen, amelybe a „Vesd 
Bele Magad” program keretében megtermelt növények elszáradt, lebomló 
részeit hordtuk. Itt gyűjtjük össze azóta is a szerves hulladékokat. 

A szakmai munkaközösség keretében őszi termésekből készítettek a 
csoportok és a családok kiállítást az óvoda aulájában. 

Az éves színházbérletünkből 
már két alkalommal vehettünk 
részt a nyírbátori színház elő-
adásain. 

Bíró Jenőné, Ancika sásliliom 
töveket ajánlott fel óvodánknak, 
melyeket az óvoda kiskertjében, 
és az óvoda előtti kerítés tövébe 
ültettünk. Bízunk benne, hogy szín-
pompás virágokkal fog minket 
meg örvendeztetni kora nyáron. 

Advent kezdetével november 29-én alkotódélutánt szerveztünk a szü-
lőknek, ami már óvodánkban hagyományként szerepel. A szülők az óvónők 
közreműködésével nagyon sok szép karácsonyi díszeket, kopogtatókat, ko-
szorúkat és egyéb az ünneppel kapcsolatos tárgyakat készítettek, mellyel 
ráhangolódnak a közelgő ünnepre. 

Az óvoda legközelebb 2013. január 2-án tárja ki ajtaját. 
Egy ilyen mozgalmas és eseménydús félév nem jöhetett volna létre, ha 

nem kaptunk volna segítséget Hajdu Mihálytól, Sitku Bélától, Buzga Lász-
lótól, Pásztor Mihálynétól, Bíró Jenőtől, Tulipa Kft-től, Dercés Kft-től, Tamás 
Lászlótól és feleségétől Évától. Nagyon szépen köszönjük önzetlen segítsé-
güket!

iskola hírei
Megérkezett nevelőtestületünkhöz új lektorta-

ná runk anne Bradley Sawyer, aki az Egyesült 
Álla mokból utazott Magyarországra, hogy meg-
ismertesse tanulóinkkal az amerikai kultúrát és a 
gazdagítsa a gyerekek szóbeli kifejezésmódjának 
sokszínűségét.

Nevelőtestületünk mindent megtesz azért, hogy 
a gyerekek a tanórán kívül is a különböző progra-
mokban jól érezzék magukat és aktívan munkál-
kodjanak.

Színházi előadásokon is részt vettünk, kisebb 
di  ákjaink a nyírbátori Kulturális Központba, na-
gyobb tanulóink pedig a nyíregyházi Móricz Zsig-
mond Színházba válthattak bérletet.

Októberben méltóképpen megemlékeztünk az 
aradi vértanúk emléknapjára, valamint 1956-os 
forradalom és szabadságharc eseményeire, hő-
seire.

Októberében előkerültek a töklámpások is, a 
gyerekek rémisztő alakoknak öltöztek, jelmezei-
ket a halloween alkalmából a tornateremben mu-
tatták be, ahol egy nagyon szórakoztató délutánt 
tölthettek együtt.

Az előző évben már csatlakoztak tanulóink az 
eTwinning programhoz. Az idén is folytatódik a 
kap csolattartás egy finn és egy francia iskolával, 
akikkel egy környezetvédelmi projekten dolgoz-
nak. 

Decemberi hónap egyik legvártabb eseménye 
a diákok számára a mikulásünnepség, melyet 
ha gyományainkhoz híven a Bazilikában tartottunk. 
Első osztályosaink színvonalas műsorral készültek 
erre az alkalomra. A Mikulás ajándékait az idén is 
a Görögkatolikus Egyházközség és a Máriapócsi 
Gyermekekért Alapítvány közösen támogatta.  

néhány fontos információ:
– Téli szünet: 2012. december 27. – 2013. ja-

nuár 2. A téli szünet előtti utolsó tanítási nap 2012. 
december 21. (péntek), a szünet utáni első tanítási 
nap 2013. január 3. (csütörtök).

– A szorgalmi idő első féléve 2013. január 
11-ig tart. Az iskola 2013. január 18-ig értesíti 
a szülőket az első félévben elért tanulmányi ered-
ményekről.
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óvoda hírei
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A Máriapócsi Horgász Egyesület idén 
im már hatodik alkalommal rendezte meg 
elhunyt horgásztársai emlékére az őszi 
csu kafogó horgászversenyt. 

Az idei esztendőben emlékmű is ké
szült a megemlékezésre. 

Az eredményhirdetés előtt Kapin Ist
ván kegyhelyigazgató úr, és Orosz Zoltán 
káplán atya, valamint Gorcsa Gyorgy kán

tor úr megáldották az elkészült emlékmű
vet. Ezt követte az eredményhirdetés! 

A verseny végeredménye: 
1. Zsigó László, 2. Tajti József, 3. Ku

lin Béla, 4. Mester László, Különdíjazott: 
Ruszinkó Sándor

A Máriapócsi Horgász Egyesület elnök
sége köszönetet mond valamennyi támoga
tónak és segítőnek, akik önzetlen segítsé

gükkel támogatták az emlékverseny meg
valósítását. Külön köszönet illeti Csonka 
Jánost, aki az emlékművet készítette. 

Szerencsére nagyobb horde-
rejű bűncselekményről az elmúlt 
hónapokra vonatkozóan nem kell 
beszámolnom. 

Tájékoztatásul közlöm, hogy a Nyír
bátor Rendőrkapitányság vezetésében 
2012.10.16-án  változás történt és a 10 
évig kapitányságvezetői beosztást betöltő 
Dr. Kánya Zoltán r. alezredest a Megyei 
Rendőr-főkapitányságra helyezték át, és a 
Nyírbátor Rendőrkapitányság vezetésével 
Nagy István r. alezredes rendőrségi taná
csost bízta meg Dr. Tarcsa Csaba r. ezredes 
főkapitány úr. 

2012. november hónapban a Rabócsi 
Ring versenypálya területéről vasanyagot 
tu lajdonított el több esetben is két nyírbá
tori lakhelyű férfi 400.000,– Ft értékben, 
mely vasanyagot mindkét esetben a rend
őrőrs munkatársai lefoglalták az elkövető
ket elfogták, és az ügyben a nyomozást a 
Nyírbátor Városi Ügyészség részére küld
jük meg vádemelési javaslattal.

2012 december hónapban erdő, és 
mező rendészeti ellenőrzéseket hajtot
tunk, végre a helyi vad-mezőőr bevonásá
val a falopások, és erdei mezei jogsértések 
megelőzése és megakadályozása végett, 
melynek során több szabálysértést is elkö
vetőt vontunk intézkedés alá.

Figyelmeztetjük a lakosságot, hogy a 
településen is megjelentek az átutazó bű
nözői csoportok, akik éjjel, de fényes nap
pal is a településre érve lakásbetöréseket 
és házalós trükkös lopást követnek, illetve 
kísérelnek meg elkövetni. Legutóbbi eset

ben két  Borsod Megyei illetőségű több
szörösen  büntetett előéletű  férfit vont in
tézkedés alá a szemfüles járőrünk, aki az 
egyik lakás előtt éjjel kettő órakor üzem
anyag kannával a kezükben bújtak el a 
bokros részben az egyik kapubejárónál, és 
feltételezhetően nem békés szándékkal  ér
kező honfitársaink nem tudtak elfogadha
tó magyarázatot adni az ott létük céljára, 
és ezért a rendőr járőr mutatta meg részük
re az otthonuk felé vezető utat, a bűncse
lekmények megelőzése végett. Ez a példa 
is mutatja, hogy nem állnak meg a megye 
vagy ország határokon a bűnelkövetők, és 
a távolabb lévő békés  településeken élő
ket károsítják meg, kívánják megkárosíta
ni rövid „látogatásuk” alkalmával.

 Felkérünk minden helyi lakost, hogy a 
ma gántulajdon védelme mellett nem csak 
jog, de bizonyos szintű kötelezettség is el
várható a tulajdonosoktól, és a vagyon
tárgyaik biztonsága végett tegyék meg a 
szükséges óvintézkedéseket, és ne adjanak 
esélyt a lopások, betörések elkövetőinek, a 
nyitott ablakok, ajtók őrizetlenül hagyott 
vagyontárgyak, szem előtt hagyásával, il
letve ha lehetőségeik is adottak akár va
gyonbiztonsági rendszerekkel is őrizzék 
meg lakásukat, vagy nagyobb értékű gé
pek tárolására használt műhelyeiket. 

Ezzel kapcsolatos kérdéseikkel nyu
godtan forduljanak hozzánk a rendőrőrs 

telefonszámán, és a bűnesetek fel
derítéséből származó tapasztala
tink kal, segíthetjük önöket a po
ten ciális veszélyforrások, behatolá
si helyek feltérképezésével, hogy 

mit érdemes jobban védeni, és hol talál
ható az ingatlanon esetleg könnyű behato
lásra alkalmas hely, és milyen biztonsági 
megoldás ajánlott a kiküszöbölésükre. Ez
zel kapcsolatosan már több lakás tulajdo
nos is lett  tájékoztatva a rendőrőrshöz tar
tozó öt településen, és reméljük ez az ál
talunk kínált segítséggel többen is fognak 
élni, és így sikerül megelőzni, vagy meg
akadályozni a bűneseteket.

 A továbbiakban is kérjük a lakosságot 
arra, hogy amennyiben bűncselekményt 
vagy szabálysértést, vagy gyanús szemé
lyeket észlelnek, akkor hívják nyugod
tan bármelyik napszakban a rendőrséget a 
107, 112, vagy munkaidőben hétköznap
okon a rendőrőrsöt a 385-781-es telefon
számon, és a gyanús alakokkal lévő jármű
azonosító adatait, rendszámát jegyezzék 
fel és a kiérkező rendőrnek adják le, ez
zel is segítve munkánkat és ezáltal az önök  
településének közbiztonságának javulását.

A Nyírbátor Rendőrkapitányság Veze
tősége és azon belül is a Máriapócs Rend
őrőrs személyi állománya mindenkinek 
boldog új évet kíván!

Máriapócs, 2012 december 10.

Varga Zsolt r. százados,
őrsparancsnok

Vi. EMléK Horgászverseny

Ünnepi nyitva tartás: A Művelődé
si Ház és Városi Könyvtár 2012. decem
ber 20-tól – 2013. január 1-ig ZÁRVA tart. 
Min den kedves látogatóknak kívánunk ál
dott, békés karácsonyi ünnepeket és bol
dog új évet. 

A Máriapócs Művelődési Ház és Vá-
rosi Könyvtár eTanácsadói előkészí tési, 

kommunikációs, motivációs, toborzá si, 
mentorálási, ügyfélszolgálati és adminiszt
ratív teendőket látnak el a program mal 
kapcsolatban. Célunk, hogy Má ria pó cson 
valósuljanak meg a képzések, ezért kér
dőívvel fogjuk felmérni milyen nyelvi és 
informatikai képzésre van igény. Egyez-
tetünk a képző szervekkel és a Művelődé

si Házban szeretnénk a képzése ket meg
tartani. 

Bővebb információt kérhetnek 
a képzésről a Művelődési Házban 
sze mélyesen vagy telefonon a +36-
42/385-533-as telefonszámon. 

Művelődési Ház hírei

rendőrségi Hírek



Jó egészséget, és további boldog éle tet kívánunk nekik!

Id. Tamás László és Tamás Lászlóné 
(Kulánda Teréz) 1962. december 26-
án kötöttünk házasságot. 

Házasságunkból két gyermek 
szüle tett, Laci fiúnk 1963-ban, 
és Erika lányunk 1968-ban. Az 
élet megajándékozott bennün
ket 5 unokával. Az életünk fo
lyamán, mint feleség 33 évet dol
goztam irodai munkakörben, fő
könyvelő és utólag élelmezésveze
tői munkakörből 52 éves koromban 
1992-ben jöttem nyugdíjba. Férjem beta
nított munkásként 30 éves munkaviszony után 55 éves korá
ban jött nyugdíjba. Mindkettőnket a máriapócsi Fővárosi Szo
ciális Otthonból nyugdíjaztak. Azóta, már pontosan 20-év telt 
el, és nyugdíjasként éljük az életünket idehaza.

Tamás Lászlóné, Terézke néni 

***

Szahajda János, született 1938. ok tó ber 12-én, Máriapó-
cson. A helyi Tszben dolgozott, kovácsmesterkén. Sza
haj da Já nosné, születtem Borsi Jolán, 1941. áp rilis 11-én, 

Máriapócson. A helyi óvodában konyhalányként, majd sza
kácsnőként dolgoztam.

1962. január 6-án kötöttünk házasságot. Budapesten lak
tunk 10 hónapig. A sors nak köszönhető, hogy visszahúzott a 

szívünk a Szűzanya közelébe. Született két gyermekünk, 
János, 1962-ben, Attila, 1966-ban. Ők is családot alapí
tottak az évek során, és megajándékoztak minket 3 fiú, 
és 2 lány unokával, akik betöltik életünk értelmét. 

Teltek az évek és reményekkel tele vár tuk, hogy 
egészségben, békességben megélhessük a 2012. janu
ár 6.át, amikor 

családi körben, a 
Jó Isten akaratával, 

boldogságban, szere
tet ben, megünnepel
het tük az 50. házas
sági évfordulónkat. 
A hátra lévő életünk 
már csak ajándék, 
amit meg is köszö
nünk minden nap a Jó 
Istennek.

Kívánok a Pócsi 
Szűz anyától minden kedves Máriapócs lakójának áldott szép 
ka rácsonyt, boldog hosszú életet, és békés újévet!

Szahajda Jánosné, Jolika néni
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Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a Szabadidő Park területén található horgász
tavak jegére lépni tilOS és ÉletveSzÉlyeS!!!

A jégen tilos korcsolyázni, vagy bármilyen céllal azon tartózkodni. A változékony 
időjárási körülményeknek köszönhetően a jég vastagsága területenként eltér. 

Továbbá felhívjuk azok figyelmét, akik a Parkba látogatnak, hogy naponta lékelés 
történik, több helyen, ami különösen veszélyes terület. 

Kérjük fokozottan legyen körültekintő, ha a Park területén tartózkodik.

Tisztelettel: Máriapócsi HE elnöke

50. éves házassági évfordulójukat ünneplik
városunk két kedves házaspárja

Adventkor a 19–20. század óta szo
kás koszorút készíteni. Az adventi koszo
rú ősét 1839-ben Johann H. Wichern né
met evangélikus lelkész készítette el: egy 
felfüggesztett szekérkeréken 23 gyertyát 
helyezett el, melyek közül minden nap 
eggyel többet gyújtott meg karácsonyig. 

Ma az adventi koszorú általában fe
nyőágból készített kör alakú koszorú, me
lyet négy gyertyával díszítenek. A gyer
tyák színe katolikus körökben lila, kivéve 
a harmadik vasárnapra jutót, amely rózsa
szín. A gyertyákat vasárnaponként (vagy 
előző este) gyújtják meg, minden alka
lommal eggyel többet. A világító gyer

tyák számának növekedése szimbolizálja 
a növekvő fényt, amelyet Isten Jézusban a 
várakozónak ad karácsonykor. Az adven
ti koszorún mind a négy gyertya egyszer
re ég az utolsó vasárnapon. Minden gyer
tya szimbolizál egy fogalmat: hit, remény, 
szeretet, öröm. A gyertyák egyben a kato
likus szimbolika szerint egyegy személy
re vagy közösségre is utalnak:

•  Ádám és Éva – mint akiknek első
ként ígérte meg Isten a megváltást 
(hit);

•  Zsidó nép – akinek megígérte, hogy 
közülük származik a Messiás (re
mény);

•  Keresztelő Szent János – aki hirdette 
Jézus eljövetelét, és készítette az utat 
az emberek szívéhez (szeretet);

•  Szűz Mária – aki megszülte a Fiút 
(öröm – rózsaszín gyertya). 

Forrás: Magyar Katolikus lexikon

              az adventi koszorú
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Hozzávalók: 1 kg liszt, 40 dkg marga
rin, (ráma), 10 dkg porcukor, 3 dl tej, 2 to
jás sárgája, 3 dkg élesztő, pici só.

Töltelékhez: 25 dkg darált mák, (vagy 
da rált dió), 2 dl tej, 15 dkg cukor, ízlés 
szerint citromhéj, vagy vanília cukor + to
jás a lekenéshez.

Elkészítés: 
A tölteléket készítem el hamarabb. 

A tejet felforralom, beleteszem a darált 
má kot a cukorral. Egy kevés ideig kavar
gatva forralom, majd hűlni hagyom. Ízlés 
szerint tehetek bele citromhéjat, és vaní
lia cukrot. 

A tésztához az élesztőt 1,5 dl tejbe 
te szem, és futtatás nélkül összekeverem 
a többi hozzávalóval. Ha szükséges, te
hetek bele egy kis tejfölt. Öt részre osz
tom, és téglalap alakúra nyújtom, a két 
vé gét elvéknyítom, és belerakom a tölte
lék egy részét, majd a két végét ráhajtom, 
és feltekerem. Így teszek a maradék négy 
adag tésztával, és a töltelékkel is. Tepsire 
rakom, majd ott egy feltört tojás sárgájá
val lekenem, majd pihenni hagyom hideg 
helyen kb. fél órára. Majd újra lekenem a 
feltört tojás fehérjével is, és újra pihente
tem. Így lesz szép márványos a teteje. 

A megpihent tésztát sütőbe teszem, és 
180–200 Co-on, 30–40 percig szép barná
ra sü töm. Melegen és hidegen egyaránt 
nagyon finom!

Jó étvágyat kívánok hozzá!

Zsemján Jánosné, Katóka néni

Karácsonyi „Zsíros”-bejgli

A Máriapócsi Gyermekekért Alapítvány kuratóriuma hálás köszönetet mond mindazoknak, aki 1 % adójával támogatta 
ala pítványunk célkitűzéseit. A befolyt összeget a máriapócsi Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános és Alapfokú Mű vé-
sze  ti Iskola oktató, nevelő munkájának segítésére, valamint a kulturális programok megvalósítására fordítjuk.

Kérjük, amennyiben lehetősége van rá, adójának 1%-ával továbbra is támogasson bennünket!
Adószámunk: 18803932-1-15

Köszönettel: az alapítvány kuratóriuma
a Magyar–Angol Két Tanítási Nyelvű Általános és Alapfokú Művészeti Iskola dolgozói és tanulói

jáTéK!
A helyes megfejtés beküldői között, három nyertest sorsolunk, akik könyvjutalomban részesülnek. A helyes megfejtést Máriapócs 
Város Önkormányzatához juttassák el (4326 Máriapócs, Kossuth tér 1. sz.) 2013. január 14-ig, (megfejtés, név, cím, telefonszám 
megadásával) és a szerencsés embereket levélben értesítjük, a nyeremény átvételének részleteiről.
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Gólyahírek

Balogh adrián (Balogh Judit)
Pongó Mirjam rebeka (Szilágyi Renáta)

Mocsár Mercédesz Hajnalka (Hajek Brigitta)
jónás Melinda (Horváth Melinda)
Horváth Botond (Kincs Györgyi)

lengyel liliána adrienn (Rebrei Anita)
demeter Mercédesz linda (Magyar Mária)

domokos Boglárka (Domokos Mónika)
Hegedűs alexandra (Hegedűs Henrietta)

lakatos julianna éva (Lakatos Enikő)
Horváth ádám (Horváth Rita)

Kanalas Aliszia (Hegedűs Alexandra)
laskai Patrik Szabolcs (Kanálos Ágnes)
Poczók leila Klaudia (Boos Éva Katalin)

Szilágyi jános Milán (Magyar Kitti Klaudia)
Kajdi Kinga lívia (Mocsár Angéla)

Jó egészséget, és boldog életet kívánunk nekik!

Házasságot kötöttek

rakaczki jános és Vadász Viktória
Szkita attila és Kiss Bianka Zsanett

Tóth árpád és Bakó éva
Hankóczki Zoltán és nagy gabriell

reskó jános és Tamás Zsuzsa

Sok boldogságot kívánunk nekik!

elhaláloztak 2012. évben

Csillag Tiborné Horváth Gyula
Tóth Sándorné Pisák Jánosné
Kiss János Vasas Ferencné
Biri Gábor Herczku József
Takács András Tóth János
Kiss Miklósné Kiss Géza
Sitku Béláné Szluk Mihály
Ihnáth Jánosné Kiss Lászlóné
Eszenyi Istvánné Boryné Gurály Mária
Matkó Lajos Árpádné Maczkó Etelka
Oszlávszki József Linzenbold József
Horváth Jánosné Subecz Mihályné
Doviscsák Józsefn Sónyák Györgyné
Mihucz László  Papp Béláné
Csillám Mihály Hrács Irma
Fodor József Varga Márton
Szabó Károly Szabó Istvánné
Papp Andor Horváth Andrásné
Bede Károly Ignác Balaskó Imréné
Fekete Györgyné Kulánda Mihály
Bakai Mihály

Nyugodjanak békében!

KaráCSonyi liTurgiKuS rEnd 
a MáriaPóCSi KEgyTEMPloMBan

2012

A királyi imaórákat szerdától 
az esti Szent Liturgia előtt végezzük

16.30-tól

december 23. (Vasárnap) 
06.45 Utrenye
08.00 Szent Liturgia
10.00   Szent Liturgia 

(Főcelebráns: Dr. Seszták István 
pasztorális helynök)

17.00  Szent Liturgia
Szent Liturgiát követően Vecsernye

december 24. (Hétfő)
15.00 Kántálás a négy égtáj felől
16.00 Pócsi Karácsony
17.30  Nagy alkonyati istentisztelet 

Nagy Szent Bazil Liturgiájával
24.00 Nagy esti zsolozsma lítiával

december 25. (Kedd)
08.00 Szent Liturgia
10.00 Szent Liturgia
15.00 Vecsernye

december 26. (Szerda)
06.45 Utrenye
08.00 Szent Liturgia
10.00 Szent Liturgia
15.00 Vecsernye

december 27. (Csütörtök)
08.00 Utrenye
10.00  Püspöki Szent Liturgia 

(Centenáriumi év lezárása)
17.00 Szent Liturgia 
Szent Liturgia után vecsernye

december 30 (Vasárnap)
06.45 Utrenye
08.00 Szent Liturgia
10.00  Püspöki Szent Liturgia 

(Lakatos Péter diakónusszentelése)
17.00 Szent Liturgia
Szent Liturgia után Vecsernye

december 31 (Hétfő)
17.00 Szent Liturgia, év végi hálaadás

január 1. (Kedd)
08.00 Utrenye
10.00 Szent Liturgia
17.00 Szent Liturgia
Szent Liturgia után Vecsernye

január 6. (Vasárnap)
06.45 Utrenye
08.00 Szent Liturgia
10.00 Szent Liturgia (Nagy vízszentelés)
17.00 Szent Liturgia
Szent Liturgiát követően Vecsernye

január 6-án 13.00 órától megkezdjük 
a házszentelést. 

„Szentkarácsony éjszakáján, 
jézus születése napján, 
Örüljetek, örvendjetek, 

a Kis jézus megszületett!”

Mint második éve máriapócsi lakos, de 
már 23 éve a hívek szolgája, az ősi ének 
kö szöntésével kopogtatok be Városunk 
minden kedves lakójának otthonába, hogy 
áldott karácsonyt kívánjak!

Karácsony a hit ünnepe! Örömmel ün-
nepeljük, hogy Isten emberi életünk része-
se lett!

Közénk jött, hogy ugyanakkor isteni 
éle tében részesítsen minket! Isten ember-
ré lett, hogy mi Isten gyermekei lehessünk! 
Ahogy a régi tanítás mondja: „Ha Krisztus 
száz szor is születne Betlehemben, Elvesz-
nél, hogyha nem születne meg szívedben 
is”! (Angelus Silesius)

Karácsony a szeretet ünnepe! Meg-
ta pasztaljuk a boldogító igazságot: „Úgy 
szerette Isten a világot, hogy Egyszülött 
Fiát adta érette..! /Jn.3,16./ Ha Isten így 
sze retett minket, nekünk is szeretnünk kell 
egymást!” /1Jn 4,11./

Karácsony a család ünnepe! Mind-
nyájan átérezzük a családi otthon melegé-
nek értékét. Aki pedig a magány kereszt-
jét hordozza, vigasztalást találhat ab-
ban a meggyőződésben, hogy valameny-
nyien hozzátartozunk ahhoz a lelki család-
hoz, amelyben a családfő a Mennyei Atya, 
egymásnak pedig testvérei vagyunk!

a szeretet ünnepe kapcsán én is kö-
szönetet mondok Városunk minden lakójá-
nak Egyházukhoz és Városunkhoz fűződő 
bizalmukért és ragaszkodásukért!

Ha az Isteni Gondviselés is úgy akarja, 
továbbra is felajánlom gyarló szolgála to-
mat a 2013-as Hit évében és igaz sze-
re tettel kívánok áldásokban bővelkedő 
2013 évet!

Egész környékünkön híres szentesti 
bet lehemi előadást szeretném még kiegé-
szíteni az alábbi verssel:

nem akadt hely… (Bódás János)
Nép a nép hátán nyüzsgött Betlehem-

ben, s hogy jött, Akit évezredek óta vár-
tak, – mily szégyen ez – a vaksággal vert 
ember nem adott helyet az Isten Fiának…!

Nem volt hely! S ma sincs! Lelkünk tele 
van, száz indulat zsibongó népe lakja, S 
Krisztus bolyong, az Isten hontalan!

...Feléd vezet ma Szent Karácsony 
nap ja, s szennyes szívem szállásnak fel-
aján  lom: Fogadd el Jézus, s légy Uram, Ki-
rályom!

Karácsonyi szeretettel: Károly atya

róMai KaToliKuS EgyHáZ dECEMBEri MiSErEndjE
december 23. (vasárnap): 0915 –  Szentmise 
december 25. (kedd): 0915 –  Szentmise, gyerekek Betlehemes játéka
december 26. (szerda): 0915 –  Szentmise
december 31. (hétfő): 1700 –  év végi hálaadás 
2013. január 01. (kedd): 0915 –  Újévi szentmise



Épül az új Báthori utcai vízelvezetés 

Ács Róbert és a COD többi tagja, 
rajongóival Máriapócson

Máriapócsiak Találkozóján énekelnek 
a nyugdíjasok

Máriapócsiak Máriacellbe kirándultak

Margitka néni a virágos kert előtt

A földutakat rendezik a közmunkások

Jani bácsi 
a Máriapócsi motoros találkozón 

Színdarab Máriapócs főterénHagyományőrző ruszin gyerektábor

A Vigyázzunk Egymásra Egyesület
2012. márciusában egy Csíkcsomortáni 

árvaháznak adományt szállított

Uborkát nevel az Önkormányzat

11 db új buszmegálló épült
Máriapócson 2012-ben

Kenyérszentelés a Bazilikában,
2012. augusztus 20-án

A RabócsiRing autócsodái
szentelésre várva
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